Rådmandsindstilling: Status på Slip Kræfterne Fri
Den 23. november 2018, Strategi og Udvikling

Kommunikation:

Baggrund:
I Aarhus Kommune er der en lang tradition for borgerinddragelse og nærdemokrati på seniorområdet. Aarhus var bl.a. en af de første kommuner til at etablere lokale brugerråd i 1989. Siden er beboer- og pårørenderåd og de lovpligtige afdelingsbestyrelser kommet til.
Efter en længere projektperiode med inddragelse af aktører og interessenter besluttede Chefteamet i maj
2017 en ny ramme og vedtægter for rådene på hhv. lokalcentre og plejehjem. Med afsæt i Fortællingen
om Aarhus og Medborgerskabspolitikken er visionen at skabe et nærdemokrati, hvor flere deltager og bliver en del af fællesskaberne lokalt og får indflydelse på det, de brænder for og finder vigtigt.
Områderne er i fuld gang med at implementere den nye ramme lokalt. Mens Følgegruppen (tidligere styregruppen) for Slip Kræfterne Fri følger og understøtter processen på tværs. Det er besluttet, at Følgegruppen aflægger halvårlige status til Chefteamet. Sidste status var i februar 2018.

Beslutninger:

Beslutningen kommunikeres ud via;
•
CT5 minutter/Det Faglige Hjørne
•
Kommunikeres direkte ud til rådene via infopakke
•
Kommunikes direkte ud til frivilligkonsulenterne (via infopakke)
Som del af de tværgående aktiviteter arbejder Følgegruppen på at få produceret en lille video, som kan billedgøre de mange aktiviteter og fællesskaber på lokalcentrene og hele den bevægelse, som Slip Kræfterne Fri er
en del af. Videoen kan f.eks. bruges på facebook, infoskærme osv. Formålet er at inspirere flere til at engagere
sig og benytte lokalcentrene (se bilag 1).

Implementering:
Følgegruppen understøtter implementeringsprocessen på tværs f.eks. i form af kommunikation, vidensdeling
og relevant kompetenceudvikling. Forudsætning for at lykkes med implementeringen er, at vi får skabt en mere
inviterende kultur på de enkelte lokalcentre og plejehjem, at tilgængeligheden til faciliteter øges, og at der etableres et ligeværdigt samarbejde mellem medarbejdere og aktive medborgere. Det er vigtigt, at områderne får
lov at udvikle sig forskelligt afhængigt af de lokale forhold, så det skaber størst muligt engagement og værdi på
de enkelte steder.

På baggrund af status på implementeringen af Slip Kræfterne Fri (bilag 1), indstilles det,
•
•

at Følgegruppen fortsætter sit arbejde med at understøtte implementeringen af Slip Kræfterne
Fri på tværs af områderne i første omgang i 2019 (se bilag 2)
at Bestyrelserne i frivillighusene hhv. Folkestedet, Fristedet og Værkstedet tilgodeses med
17.777 kr. årligt på lige vilkår med rådene på lokalcentrene (se bilag 3)

Effekt:
Slip Kræfterne Fri understøtter følgende effekt for borgerne:
•
At flere løftes ind i fællesskaberne lokalt
•
At flere deltager/øget medborgerskab

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling
X
Lukket indstilling
Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Sundhedsstrategi og Forebyggelse, Kommunikation og Økonomi
Ansvarlig leder/afdeling: Maj Morgenstjerne/UdDeltager på mødet: Maj Morgenstjerne, Jan Radzevikling
wicz (Følgegruppen) og Henriette Andersen

Direkte udgifter
2018

Der måles allerede på disse ifm. budgetmål og Aarhusmålet om medborgerskab.
Fortsættelse af følgegruppen bidrager til fastholdelse af den fælles kurs og sikrer vidensdeling og netværk
på tværs.

•
•
•

Opfølgning:
-

-

Følgegruppen følger løbende rådsarbejdet, senest via rundspørge blandt direktionerne/områderne og særskilt spørgebatteri i Frivilligundersøgelsen.
Følgegruppen planlægger i et samarbejde med Frivilligkonsulenter, VIA og CFSA et introduktionsforløb og herunder en intro-dag for nye råd i forår 2019
Følgegruppen forpligter sig på at forsætte med de halvårlige statusrapporteringer til RM/CT

Indsamling af viden omkring lokal status

Oktober 2018

2019

2020

2021

55.000 kr.
55.000 kr.
55.000 kr.
Restmidler fra Følgegruppens budget til fælles initiativer i Slip Kræfterne Fri overføres til understøttelse af tilsvarende aktiviteter i 2019
Eventuelle restmidler som er øremærket til understøttelse af implementeringen lokalt i 2017 og 2018
overføres til understøttelse af tilsvarende aktiviteter i 2019
Midler til Bestyrelserne i Frivillighusene finansieres i 2019 af de uforbrugte midler til rådene fra 2018.
Finansieringen fra 2020 og frem findes, når afdelingen laver detailplanlægningen af budgettet.

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

X

Afd. Opsparing

MSO’s fælles opsparing

Chefteam-møde

Introduktionsdag for nye
råd

Opfølgning til RM/CT

Opfølgning til RM/CT

Fremtidig forankring af Slip
Kræfterne Fri afklares

Dags dato

Forår 2019

Ultimo 1. kvartal 2019

Ultimo 3. kvartal 2019

Ultimo 2019

Referat:
Chefteamet besluttede,
•

at Følgegruppen fortsætter sit arbejde med at understøtte implementeringen af Slip Kræfterne Fri på tværs af områderne i to år - 2019 og 2020 (se bilag 2)

•

at Bestyrelserne i frivillighusene hhv. Folkestedet, Fristedet og Værkstedet tilgodeses med 17.777 kr. årligt på lige vilkår med rådene på lokalcentrene (se bilag 3)

Der var enighed om at følgegruppen fortsætter de næste to år. ”Slip kræfterne fri” tages med på et netværksmøde med forstanderne. Der skal tænkes nyt ind – kan man evt.
få en antroprolog med, tænke nye måder i strukturen, tænke aktiviteter der understøtter strategien.

