Chefteamindstilling: Tilgængelighed for frivillige
Den 31. august 2018, Strategi & Udvikling

Baggrund:

Kommunikation:

Aarhus Kommune er Europæisk Frivillighovedstad i 2018. Målet er at anerkende og fejre frivillige i Aarhus og afprøve nye veje til velfærd gennem frivillighed, medborgerskab og samskabelse.

Øget tilgængelighed på lokalcentre og plejehjem understøtter implementering af Medborgerskabspolitikken og
udviklingen af et mangfoldigt og deltagende nærdemokrati lokalt – herunder intentionerne i Slip Kræfterne Fri.

MSO bruger Frivillighovedsstadsåret som løftestang til at styrke og videreudvikle samarbejdet med aktive
medborgere, frivillige, foreninger og civilsamfundsaktører i Aarhus. MSO har prioriteret 4 fokusområder,
som skal bidrage til at videreudvikle MSO som en stærk og samskabende aktør både på tværs af Aarhus
Kommune og på sundheds- og ældreområdet. Vi bygger ovenpå erfaringerne fra Frivillighusene og indsatserne omkring Slip Kræfterne Fri og GENLYD mhp. at skabe et aktivt nærdemokrati, åbne lokalcentre,
generationsbrobygning og fællesskaber for flere.

Indstillingen har været til kvalificering hos direktionerne. Se kort resume af direktionernes tilbagemeldinger i
bilag 3. Direktionernes tilbagemeldingerne har blandt andet har bevirket justering ift. hvor opgaven skal forankres (task force i stedet for styregruppe), generel reduktion i udgifter – særligt til det juridiske spor (fra 450.000
kr. til 150.000 kr.) samt en tydeligere kobling til det pågående arbejde i besjælingsprogrammet og Slip Kræfterne Fri.

Et centralt element i at lykkedes er, foruden at arbejde med en kulturel parathed, at sikre god tilgængelighed, både til de fysiske faciliteter på Sundhed og Omsorgs lokaliteter og til administrative og it-mæssige
ressourcer. For at få et overblik over hvor tilgængeligheden kan styrkes, har Sundhed og Omsorg lavet
en overordnet afdækning af tilgængeligheden.

Der arbejdes sideløbende med en ny fortælling og brand for lokalcentrene, og der kommunikeres ud om indsatsen ift. øget tilgængelighed for frivllige via CT’s 5 minutter og det faglige hjørne.

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling

Beslutninger:
Chefteamet skal:
•
Beslutte at afsætte midler svarende til 4. mio. kr. mhp. at øge/styrke tilgængeligheden juridisk,
fysisk og digitalt, som angivet i bilag 1.
•
Drøfte hvorvidt muligheden for brugerbetaling skal afsøges mhp. at dække de øgede omkostninger til drift af lokalcentre og frivillighuse. Såfremt omkostningerne ikke dækkes via brugerbetaling, skal det efterfølgende afklares hvordan de dækkes.

Effekt og målopfølgning:
Vi styrker tilgængeligheden og øger muligheden for at bruge Sundhed og Omsorgs faciliteter mhp:
•
At flere og mere mangfoldige typer af aktiviteter kan finde sted
•
At øge fællesskaber og gode oplevelser for borgerne og at flere deltager/ øget medborgerskab

X

Lukket indstilling

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Sundhedsstrategi og Forebyggelse, Oplevelsesklyngen, Frivilligklyngen, Bygningsafdeling og Digitalisering
Ansvarlig leder/afdeling: Udvikling/Maj Morgenstjerne Bek
Deltager på mødet: Maj Morgenstjerne, Otto Ohrt og Henriette Andersen

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X)
Afd. grundbudget

MSO’s fælles opsparing

Afd. opsparing

Effekten for borgerne er styrket mental og fysisk sundhed gennem fællesskaber og aktiv deltagelse. Vi følger effekten gennem de allerede eksisterende budgetmål.

Implementering:
Ikke to lokalcentre, plejehjem og frivillighuse er ens, når det handler om mulighederne ift. den fysiske indretning, IT-mæssige foranstaltninger og de hensyn der skal tages til særlige målgrupper. Der arbejdes i
2018 med følgende initiativer:
•
Juridiske spørgsmål vedrørende brug af faciliteter (fx køkkener) og IT-systemer afklares
•
Lokalområderne afsøger med hjælp fra Bygningsafdelingen og Digitalisering på hvilke lokalcentre og plejehjem, der er behov for at styrke indsatsen. Kobling til besjælingsprogrammet sikres.
•
Der indføres elektroniske låsesystemer på de sidste lokalcentre og implementeres fysiske, indretningsmæssige og digitale tiltag og løsninger, der hvor det er nødvendigt.
Opgaven forankres i den Task Force som CT har nedsat ifm. FH2018. Task Forcen udvides endvidere
med repræsentanter fra Bygningsafdelingen og Digitalisering. Ligeledes indkaldes relevante repræsentanter fra områderne ad hoc. Task Force har til opgave, at sikre de overordnede rammer og udvikling og sikrer endvidere kobling til den tværmagistratslige styregruppe ”Fælles Om Aarhus”.

Direkte udgifter (Angiv kr.)
2018

2019

2020

150.000 kr.

3,85 mio. kr.

2021

Midlerne dækker i 2018 udgifter til juridisk bistand og kortlægning af barrierer jf. bilag 1.
Midlerne dækker i 2019 anlægsudgifter til indretningsmæssige/fysiske og digitale tiltag jf. bilag 1.

Forår ’18

CT-møde

Efteråret ’18

Ultimo ’18

2019

Ultimo 2019

Overordnet Afdækning af muligheder og barrierer

Beslutning om iværksættelse af
indsats: styrket tilgængelighed

-Afdække juridiske barrierer
-Implementere Saltosystemer på
de sidste lokalcentre.

Overblik over hvor der skal sættes ind lokalt

Implementering af udvidede åbningstider, fysiske og digitale tiltag

Status og evaluering

Referat:
Chefteamet drøftede indstillingen herunder hvorvidt muligheden for brugerbetaling skal afsøges mhp. at dække de øgede omkostninger til drift af
lokalcentre og frivillighuse. Såfremt omkostningerne ikke dækkes via brugerbetaling, skal det efterfølgende afklares hvordan de dækkes.
Chefteamet er enig i retningen. Der udarbejdes et notat om brug af køkken, system til booking undersøges nærmere, der udarbejdes en model
for brugerbetaling samt en vurdering af hvilke offentligt tilgængelige lokaler, der i øvrigt findes i de pågældende områder - også i andre magistratsafdelinger. Evt. budgettildeling til disse ombygninger tages med i drøftelsen af detailbudget for 2019.
Der fremsendes en indstilling til chefteamet til et kommende møde.

