Rådmandsindstilling: Demensalliancen – Topmøde og fest i Aarhus
Den 7. juni 2019, Sundhed

Kommunikation:

Baggrund:
Rådmanden har i KL sammenhæng drøftet muligheden for at afholde et Demenstopmøde i Aarhus med
Jeppe Albers, partner i NextStep og en del af sekretariatet bag den nationale Demensalliance.
Demensalliancen ønsker at afholde Demenstopmøde i efteråret 2019, og tilbyder Aarhus Kommune værtskabet. Demensalliancen vil til topmødet lancere sit nye nationale udspil til et demensvenligt Danmark til
inspiration og debat for ny sundhedsminister og Regering, for sammen at skabe et demensvenligt Danmark frem mod 2025. Derudover markerer det, at demensstafetten gives videre til KL – at Jette Skive som
formand for social og sundhedsudvalget ‘tager stafetten videre’ og fortsætter og forstærker arbejdet med
at skabe demensvenlige kommuner med inspiration fra Demensalliancens koncepter (fra 33 – 98 demensvenlige kommuner).

Kommunikation omkring arrangementet varetages af sekretariatet bag Demensalliancen, der vil stå for al markedsføring og kommunikation til deltagerkredsen.
Sundhed og Omsorg vil naturligvis have en interesse i at få highlightet arrangementet, hvorfor der skal laves
en presseplan, der inkluderer kommunikationstiltag i forhold til:
•
Fagpressen
•
Omnibuspressen
•
Intern kommunikation i MSO og Aarhus Kommune generelt

Topmødet skal samtidig skabe rammen for, at medarbejdere kan dele resultater og erfaringer fra arbejdet
med at skabe et mere demensvenligt samfund, ud fra best-practice cases.

Beslutninger:

Denne indstilling er (Sæt X):

Demensalliancens oplæg til program findes i bilag 1. Et oplæg, som DCA bakker op omkring, med følgende tilføjelser:
•
Det bør indskærpes hvem målgruppen for dagen er; hvis formålet er stærkt fagligt og politisk
skal det overvejes, om det er meningsfuldt med en bred deltagerkreds, der også tæller borgere.
•
Det er svært, fagligt, at argumentere for værdien af, at der bruges et relativt stort beløb på festband, som alliancen lægger op til, at MSO skal finansiere.
Chefteamet skal beslutte:
•
Hvorvidt man ønsker at påtage sig værtskabet for et demenstopmøde i efteråret 2019, sammen
med Demensalliancen.
•
Hvis ja, til ovenstående, hvilken form for finansiering MSO ønsker at bidrage med, og hvor udgiften skal finansieres indenfor. Alliancen har opstillet 3 forslag til mulige scenarier, med forskelligt
behov for finansiering. DCA foreslår og anbefaler sølv-modellen (som skitseret i bilag 2)

•

Direkte udgifter
2019

At markere Århus Kommunes markante indsats på demensområdet generelt og som front-runner ift.
Demensvenlig By dagsordenen.
At skabe innovation og videndeling på demensområdet, og hylde frontpersonalet rundt i landet, der
arbejder med mennesker med demens og demensvenligt samfund.

Opfølgning:

Afd. grundbudget

Demensalliancen vil stå for alt indholdsproduktion af arrangementet, tilrettelægge program og proces for
dagen, skabe procesformater og dialog med deltagere, håndtere alt deltagerkontakt og afvikle professionelmoderationen og gennemførslen af arrangementet på dagen. Opgaven varetages af Demensalliancens
sekretariat.

Dato

2021

2022

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X)

Demensklyngen, med Elisabeth Flindt, som ansvarlig leder, følger op med Jeppe Albers og Demensalliancen.

Forud for CT-indstilling

2020

Realisering af arrangementet med Aarhus Kommune som vært, er betinget af medfinansiering fra Sundhed og
Omsorg. Bilag 2 skitserer tre mulige scenarier, med estimat på udgifter.

Effekt:
•

Åben indstilling
X
Lukket indstilling
Koordineret (inden indstilling fremsendes) med andre afdelinger, hvilke: Sundhedsstrategi. Kommunikation
og Økonomi
(Koordineres på kontorchefniveau med relevante afdelinger - herunder de involverede i implementeringen)
Ansvarlig leder/afdeling: Elisabeth Flindt, DCA
Deltager på mødet: Elisabeth Flindt

Chefteam-møde

Planlægge arrangement

Topmøde/fest

Dags dato

Efter CT-beslutning

Efterår 2019

Afd. opsparing

MSO’s fælles opsparing

Referat:
Demensalliancens oplæg til program findes i bilag 1. Et oplæg, som DCA bakker op omkring, med følgende tilføjelser:
• Det bør indskærpes hvem målgruppen for dagen er; hvis formålet er stærkt fagligt og politisk skal det overvejes, om det er meningsfuldt
med en bred deltagerkreds, der også tæller borgere.
• Det er svært, fagligt, at argumentere for værdien af, at der bruges et relativt stort beløb på festband, som alliancen lægger op til, at MSO
skal finansiere.
Beslutning:
• At man ønsker at påtage sig værtskabet for et demenstopmøde i efteråret 2019, sammen med Demensalliancen. Der skal dog ske en
kvalificering af programmet. JS ønsker kun en rolle med at være vært og byde velkommen.
• Der arbejdes videre efter en opgraderet bronze-model, bl.a. med opgraderet frokost (excl. vin).
• JS ønsker at KL-udvalget, Sundheds- og omsorgsudvalget i Aarhus Kommune samt demensambassadørerne i Aarhus inviteres med,
uden at de opkræves deltagerbetaling.
• EF skal afklare om noget af deltagerbetalinger kan tilgå Aarhus Kommune, således at den samlede nettobetaling fra Aarhus Kommune
kan reduceres.
• EF og TC er pt i forhandling med sekretariatet bag demensalliancen om en samlet fordelingsnøgle for arrangementets økonomi (herunder
hvordan deltagerbetaling fordeles).
• De samlede nettoudgifter ved den udvidede bronze model forventes at udgøre 106.500 kr. plus ekstraudgift til opgraderet frokost.
• De samlede nettoudgifter finansieres af (Charlotte afklarer).

