Rådmandsindstilling: Tilgængelighed for frivillige på lokalcentre og frivillighuse
Den 6/2 2019, S&U / Sundhed

Kommunikation:

Baggrund:
I Sundhed og Omsorg arbejder vi målrettet med samarbejde og inddragelse af civilsamfundet i opgaveløsningen. Både i forhold til at styrke medborgerskabet, understøtte fællesskaber og gøre det nemt, sjovt og
tilgængeligt at være frivillig.
I 2019 sætter vi særligt fokus på at styrke en frivilligparat kultur og øge tilgængeligheden til Sundhed og
Omsorgs faciliteter. Vi bygger ovenpå erfaringerne fra Frivillighovedstaden, Frivillighusene og indsatserne
omkring Slip Kræfterne Fri og GENLYD mhp. at skabe et aktivt nærdemokrati, åbne lokalcentre, generationsbrobygning og fællesskaber for flere.
Indstillingen blev første gang behandlet i september 2018, hvor det blev besluttet at udvide indstillingen
med en præcisering af mulighederne ift. anvendelse af cafekøkkenerne samt en beskrivelse af finansieringsmodeller for Frivillighusene. På baggrund af den udvidede afdækning og de beskrevne finansieringsmodeller skal der tages stilling til det videre arbejde med at styrke tilgængeligheden, både til de fysiske
faciliteter på Sundhed og Omsorgs lokaliteter og til de it-mæssige ressourcer.

Beslutninger:
Chefteamet skal beslutte:
•
At styrke tilgængeligheden gennem indsatserne i de to etaper beskrevet i bilag 1.
•
At afsætte midler svarende til 3 mio. kr. i perioden 2019-2021 til at understøtte etape 1.
•
Beslutte en af de 2 fremlagte finansieringsmodeller for den fremtidige drift af Frivillighusene. Model 1 foreslås. Se bilag 2.

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

Opfølgning:
Ikke to lokalcentre og frivillighuse er ens, når det handler om mulighederne ift. den fysiske indretning, ITmæssige foranstaltninger og de hensyn, der skal tages til særlige målgrupper. Der arbejdes i 2019 og
2020 med følgende initiativer:
Frivillighusene implementerer den valgte finansieringsmodel
Implementering af initiativer i etape 1 herunder, elektroniske låsesystemer på de sidste lokalcentre,
tilretning af retningslinje for udlån af lokaler samt prøvehandling på et lokalcenter.
Med afsæt i etape 1 og pba. af erfaringerne med prøvehandlingen, screenes de øvrige lokalcentre,
ift. at identificere, hvor der er behov for at styrke tilgængeligheden i etape 2.

Øget tilgængelighed på lokalcentre og Frivillighuse understøtter implementering af Medborgerskabspolitikken
og udviklingen af et mangfoldigt nærdemokrati lokalt – herunder intentionerne i Slip Kræfterne Fri.
Den oprindelige indstilling 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
forankres, en generel reduktion i udgifter samt en tydeligere kobling til det pågående arbejde i besjælingsprogrammet og Slip Kræfterne Fri.
Der arbejdes sideløbende med en ny fortælling og brand for lokalcentrene, og der kommunikeres ud om indsatsen ift. øget tilgængelighed for frivillige via CT’s 5 minutter og det Faglige Hjørne.

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling
x
Lukket indstilling
Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Sundhedsstrategi og Forebyggelse, Oplevelsesklyngen, Frivilligklyngen, Bygningsafdeling, Digitalisering, Økonomi og Områderne (direktioner)
Ansvarlig leder/afdeling:
Deltager på mødet:
Maj Morgenstjerne, Udvikling
Otto Ohrt og Henriette Andersen
Otto Ohrt, Sundhedsstrategi og Forebyggelse

Direkte udgifter
Aktivitet

2019

2020

Lokalcentre/plejehjem

2,5 mio. kr.

500.000 kr.

Frivillighuse

700.000 kr.

700.000 kr.

2021

700.000 kr.

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

Afd. opsparing

MSO’s fælles opsparing

x

Midlerne tages fra opsparingen i 2019 og lægges ind i detailbudgettet for 2020.
Hvis vi vælger brugerbetaling for frivillighusene, så er der kun tale om en engangsudgift i 2019, som skal tages
fra opsparingen.

Opgaven med at styrke tilgængeligheden på Lokalcentre forankres i klyngen for frivillighed og medborgerskab/Udvikling som del af klyngens prioriterede fokusområder i 2019. Implementering af valgt finansieringsmodel for frivillighusene forankres i Frivillighusene/Sundhedsstrategi og Forebyggelse

Afdækning af tilgængelig på lokalcentre og Frivillighuse

Medio 2018

Chefteam-møde

Dags dato

Implementering af finansieringsmodel FH
Udpegning af lokalcenter til prøvehandling
(sammen med områderne)

1/3 2019

Saldolåse og nye retningslinjer for udlån af lokaler er impl.
Prøvehandling påbegyndes.

1/4 2019

Evaluering af prøvehandling og igangsættelse af screening af øvrige lokalcentre

Januar 2021

CT-beslutning vedr. etape 2. Herunder
hvilke indsatser og økonomi

Maj 2021

Referat:
Chefteamet besluttede:
• At styrke tilgængeligheden gennem indsatserne i de to etaper beskrevet i bilag 1.
• At afsætte midler svarende til 3 mio. kr. i perioden 2019-2021 til at understøtte etape 1, men at prøvehandlingen ses i sammenhæng med
hjemliggørelse etape 2. Derfor anvendes først og fremmest de midler, der er afsat til dette til en kombination af hjemliggørelse og tilgængelighed. Hvis det viser sig, at der er brug for midler udover dette, anvendes de 2 mio. kr der er afsat til prøvehandlingen. Dette aftales
med Økonomi. De resterende midler svarende til 1 mio. kr. benyttes som angivet i indstillingen til at afholde de forøgede driftsudgifter på
de lokalcentre, hvor det er nødvendigt samt til implementering af nødvendige foranstaltninger som fx låse på køleskabe med videre.
• Model 1 – Tilførsel af driftsmidler via MSOs opsparing til finansiering af den fremtidige drift af Frivillighusene. Se bilag 2. Og dermed også
enighed om, at den gæld, som Folkestedet har bygget op nulstilles.
Etape 1 omfatter de umiddelbare løsninger bla. at åbne cafeerne. Den nævnte prøvehandling skal kobles sammen med et af de to lokalcentre,
som er udvalgt ift. hjemliggørelsens 2. etape (Fuglebakken og Kildevang). Der skal sikres en kobling til værdier og det vi gerne vil ift. indretning,
interiør mm., koordinering ift. processen med lokalcenternavne, sundhedsklinikker osv. samt økonomi set ift. andre tilbud i de enkelte områder
(hvis der i nærområdet ved lokalcentrene ligger eksempelvis en skole/andet, som stiller lokaler til rådighed til den samme målgruppe, skal der
ikke gives midler til rengøring hvis MSOs lokaler ikke benyttes).
I etape 2 undersøges nærmere hvad vi yderligere kan gøre for at åbne lokalcentrene.
Der sker en løbende evaluering af de nævnte tiltag, og såfremt de ikke lykkes, sættes der ikke yderligere penge i det.

