Budgetalternativ – drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

Råderum:

Ønske: X

SUNdr-004
Sundhedsudvalget
Pleje- og seniorservice

I 1.000 kr.
Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter

2020

2021

2022

2023

200

200

200

200

Emne
Profitcenter & F3-niveau

Aktiv med demens
05.30.29

Beskrivelse:
Som et led i regeringsinitiativet ”Demenshandleplan 2025”, hvor der arbejdes med en lang række initiativer og
projekter til støtte for et mere demensvenligt samfund, har de nordjyske kommuner etableret en fælles
organisering - ”Aktiv med demens” – hvor fælles initiativer for blandt andet yngre med demens varetages.
Initiativerne er en blanding af fagligt fællesskab og sparring for fagprofessionelle. Og konkrete aktiviteter som
eksempelvis café arrangementer, foredrag og andre tilbud. Hertil er der i projektet adgang til de enkelte
kommuner for at trække på særlige ressourcepersoner, fx musikterapeut, til understøttelse af lokale aktiviteter.
Projektet har hovedsæde i Aalborg, men understøtter jf. ovenstående lokale ”satelit”funktioner.
Da puljemidlerne ophører pr. ultimo 2019, søges om alternativ finansiering via de kommunale budgetter.
Vesthimmerland Kommunes andel af fællesprojektet andrager ca. 200.000 årligt, som initiativet ser ud i dag.
Budgetønsket skal dække Vesthimmerland Kommunes fortsatte deltagelse i det nordjyske fællesinitiativ, dog
på et reduceret niveau.

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og
unge):

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Understøtter og er den del af ”Demenshandleplan 2025”.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Såfremt tilbuddene til yngre med demens ikke varetages i samarbejdet, vil der enten skulle sikres en anden
finansiering eller bort fald af aktiviteterne.
Konsekvenser for service til borgerne:
Om ovenfor.
Personalemæssige konsekvenser:

Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Ældreråd, Lokal MED Udviklingsafdelingen
Afledt ændring i taksten for området:

