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Generelle meddelelser
Adgang til forudbetaling af leverancer forlænges til den 1. november
2020
Social- og Indenrigsministeriet har orienteret om, at kommunernes adgang til
at forudbetale leverancer til en værdi af 1 mio. kr. ekskl. moms eller derunder
er forlænget til at omfatte leverancer, der skal finde sted inden den 1.
november 2020. Reglerne er trådt i kraft den 21. juni 2020.
Sommerpakke indgået den 19. juni 2020
Regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet har d. 19. juni 2020 indgået
aftale om ”Sommerpakken”. De enkelte initiativer er beskrevet under de
enkelte fagområder.

Spørgsmål, hvor KL har behov for input fra kommunerne
Der er d.d. ikke spørgsmål, hvor KL har behov for input fra kommunerne.
Orienteringspunkt pr. fagområde
1. Sundhed -og Ældre
1.2 Sommerpakke på ældreområdet – 40 mio. kr. til at understøtte
flere dagsture til plejehjemsbeboere
Det bemærkes, at der er afsat 40 mio. kr. i Regeringens og Aftalepartiernes
Sommerpakke til at understøtte flere dagsture til plejehjemsbeboere jf. teksten nedenfor (Læs mere om sommerpakken).
”Flere dagsture til plejehjemsbeboere
Plejehjemsbeboere har over længere tid været afskåret fra besøg og socialt
samvær. Der arrangeres derfor i samarbejde med kommunerne udendørs
dagsture for plejehjemsbeboere, så de kan få gode udendørsoplevelser i
sommerperioden og i efteråret. Kommunerne kan ansætte ungarbejdere
eller turistguider i sommerferien eller personer fra erhverv, der er særligt
ramt under corona-krisen, fx ledige turistguides mv., så de kan tage med
beboere og plejepersonale på udendørs dagsture.
Plejehjemmene får mulighed for at få dækket udgifter forbundet med dagsturene, som fx transport, bespisning og entrebilletter samt ekstra udgifter forbundet med at overholde de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer.
Der afsættes 40 mio. kr. til initiativet i 2020. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud og kommunerne skal sørge for, at plejehjemsbeboere i kommunen, både offentlige og private, får glæde af midlerne.”
2. Kulturområdet
2.1 Reviderede retningslinjer for kulturinstitutioner for biblioteker,
museer, arkiver mv. gældende fra 22. juni 2020
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Kulturministeriet har fremsendt reviderede retningslinjer for kulturinstitutioner, hvor publikum bevæger sig rundt, dvs. museer, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg/akvarier, biblioteker, arkiver og
lignende. Retningslinjerne gælder fra mandag den 22. juni.
Opdateringerne vedrører primært biblioteksområdet, hvor retningslinjerne nu
er gjort mere lempelige. Det betyder bl.a., at det igen bliver muligt for bibliotekets brugere at benytte sig af bibliotekets computere mv., og at bibliotekerne igen kan have ubemandet åbningstid.
Derudover er der tilpasninger i det generelle afsnit om forsamlingsforbuddet
jf. den seneste bekendtgørelsesændring, hvor det bl.a. er præciseret, at
arrangementer, hvor publikum sidder ned, er undtaget fra forsamlingsforbuddet men har en øvre grænse for deltagere på 500, og at dette inkluderer
alle involverede.
Retningslinjerne er i skrivende stund ikke offentliggjort på Kulturministeriets
hjemmeside, og vedhæftes derfor denne mail. KL modtog retningslinjerne
lørdag, hvor de blev videresendt til kommunernes kultur- og fritidschefer.
Øvrige gældende retningslinjer kan ses på Kulturministeriets hjemmeside.

2.2. Sommerpakke til at understøtte kultur- og naturoplevelser i
Danmark
Regeringen og aftalepartierne har besluttet at afsætte i alt 700 mio. kr. til en
sommerpakke, heraf 320,5 mio. kr. på Kulturministeriets område, der bl.a.
skal give danskerne bedre mulighed for at dyrke kultur- og naturoplevelser i
sommermånederne.
Aftalen omfatter bl.a. en rabatordning på halv pris på billetter til en række
kulturoplevelser og puljer til idræt, foreningsliv, til aktiviteter for at opleve
levende kunst og kultur og en ekstrabevilling til sommeraktiviteter på højskolerne. Samtidig har partierne besluttet at udvide den eksisterende hjælpepakke til idræts- og foreningslivet. Læs mere om sommerpakken.
Beskrivelser af rabatordninger, puljer mv. vil blive offentliggjort på Kulturministeriets hjemmeside.
2.3. Forlængelse af kompensation til nødlidende kulturinstitutioner
Regeringen og aftalepartierne har indgået aftale om at en økonomisk genopretningspakke fremover vil erstatte de eksisterende hjælpepakker. I den
forbindelse er det aftalt, at en række kompensationsordninger på kulturområdet er blevet forlænget til 8. august 2020. Dette gælder bl.a. kompensation
til nødlidende kulturinstitutioner, herunder også kommunale institutioner.
Læs mere om aftalen.

3. Socialområdet
3.1. Udmøntning af midler til sommerpakke til botilbud
Regeringen og aftalepartierne har besluttet at afsætte i alt 700 mio. kr. til en
sommerpakke. Med sommerpakken er der afsat 20 mio. kr. af til ”at beboere
på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud kan tage på dagsture, ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale aktiviteter henover sommeren og resten af 2020. Kommunerne kan med fordel samarbejde med
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lokale frivillige foreninger og organisationer om at tilrettelægge dagsturene/aktiviteterne.” Midlerne hertil udmøntes som særtilskud over bloktilskuddet.
Læs mere om sommerpakken
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