Chefteamindstilling: Rehabilitation International World Congress 2020

Den 14/12 2018, Sundhed

Kommunikation:

Baggrund:
Den internationale rehabiliteringskonference ”Rehabilitation International World Congress
2020” (RIWC 2020) afholdes i Aarhus i september 2020. Det er Rehabiliteringsforum Danmark, der har fået tildelt værtskabet. Rehabiliteringsforum Danmark er forankret under Marselisborgcentret. Visionen for verdenskongressen er ”Moving societies” og denne vision skal
udfoldes via præsentationer, workshops, events, studiebesøg, udstillinger, networking m.v.
Formålet er at formidle, hvordan rehabilitering i bred forståelse kan finde fodfæste og yde
værdi til verdensborgerne i et samfund i forandring. Aarhus Kommune er en del af den danske
interessentkreds bag RIWC2020.
I 2019 er Aarhus (Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg) vært for AAL-konferencen. Her spiller MSO – særligt frihedsteknologi/velfærdsteknologi en afgørende rolle i såvel
planlægning som afvikling. Erfaringerne har denne konference skal naturligvis medtages i
RICW2020. Der er udarbejdet en særskilt CT-indstilling om AAL Forum 2019 til dette møde.
Herudover bygges på erfaringer fra Care Ware, Kulturhovedstad 2017 og Frivillighovedstad
2018.

Når der er truffet beslutninger i chefteamet og i direktørgruppen i Aarhus Kommune sker en udmelding dels gennem Chefteamets 5-minutter og dels direkte til Rehabiliteringsforum Danmark.

Implementering:
Det foreslås, at Sundhed og Omsorg: 1) udlåner en fuldtidsmedarbejder fra 01.02.201931.12.2020 til Rehabiliteringsforum. Medarbejderen udlånes fra Sundhedsstaben.
Herudover undersøges muligheden for udlån af en kommunikationsmedarbejder f.eks. 2 dage/uge
fra 01.02.2019-25.09.2019 (de øvrige 3 dage er medarbejderen tilknyttet AAL-konferencen), og
efterfølgende på fuld tid i RIWC 2020.
Implementeringen i MSO forankres i arbejdsgruppen – jf. bilag 1.

Denne indstilling er (Sæt X):

Beslutninger:
Det indstilles at chefteamet beslutter:
•
At bakke op om det vedlagte udkast til indstilling til møde i direktørgruppen 19. december 2018 om opgaver, organisering af samarbejdet samt økonomi for Aarhus
Kommunes inddragelse i RIWC 2020 (bilag 2)
•
At godkende Sundhed og Omsorgs medfinansiering af konferencen (se implementering og økonomiafsnit)
•
At godkende forslag til interne organisering af opgaven i MSO som beskrevet i bilag 1

Åben indstilling
X
Lukket indstilling
Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Velfærdsteknologi, Strategi og Udvikling
Ansvarlig leder/afdeling: Sundhedsstaben
Deltager på mødet: Otto Ohrt/Hanne Linnemann

Direkte udgifter
2018

2019

2020

2021

Effekt:
Konferencen vil skabe yderligere mulighed for at ”sætte Aarhus på landkortet”. Dels som konference-by, dels erhvervsmæssigt som by, der er attraktiv og dels som by, der vægter rehabilitering højt.
Konferencen skaber mulighed for at vise, hvordan vi arbejder med rehabilitering.

Det er tidligere aftalt, at Aarhus Kommune støtter RIWC2020 med 0,5 mio. hvoraf de 0,2 mio. kr.
finansieres fra MSO. Herudover repræsenterer Care Ware en medfinansiering på godt 0,5 mio. kr.
Udlån af fuldtids medarbejder fra Sundhedsstaben dækkes økonomisk af Sundhedsstaben. Der er
på nuværende tidspunkt ikke finansiering til en kommunikationsmedarbejder.

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X)

Opfølgning:
I indstillingen til mødet i direktørgruppen 19. december foreslås Aarhus Kommunes bidrag og
opgaver relateret til rehabiliteringskonferencen organiseret via sundhedsstyregruppen med løbende afrapporteringer til direktørgruppen. Denne organisering sikrer det strategiske ophæng.

Afd. grundbudget

Afd. opsparing

x

MSO’s fælles opsparing

Bilag 1 til denne indstilling omfatter forslag til den interne organisering i Sundhed og Omsorg.
Hermed sikres tydelig ansvarsfordeling og opfølgning.

Forud for CT-indstilling

Chefteam-møde

Aarhus tildeles værtskab
for RIWC2020

14/12-2018

Direktørgruppemøde

19/12-2018

Interne organisering

Medarbejderudlån

Opfølgning til xx

Fra 2019

01.02.2019

Dato

x

Referat:
Chefteamet besluttede:
• At bakke op om det vedlagte udkast til indstilling til møde i direktørgruppen 19. december 2018 om opgaver, organisering af samarbejdet samt økonomi for Aarhus Kommunes inddragelse i RIWC 2020 (bilag 2)
• At godkende Sundhed og Omsorgs medfinansiering af konferencen (se implementering og økonomiafsnit)
• At godkende forslag til interne organisering af opgaven i MSO som beskrevet i bilag 1
Chefteamet ønsker at brugerbetaling til konferencen tænkes ind samt yderligere bidrag fra BA (tages med på direktørmøde).
Vi skal være skarpere på effekt - hvad MSO får ud af deltagelsen, når vi lægger penge i det. Det tages med i indstillingen med den endelige planlægning.

