Rådmandsindstilling: Udvikling af Saxild Strand
Den 28. juni 2019, Sundhed

Kommunikation:

Baggrund:
Siden 2012 har Sundhed og Omsorg haft et samarbejde med FO Aarhus om driften af Saxild Strand. Nuværende forpagtningsaftale er fra 2016, og aftalen går i store træk ud på, at FO driver Saxild Strand mhp
at udbyde sundhedsfremmende, rekreative- og rehabiliterende aktiviteter og ophold primært for borgere
bosat i Aarhus Kommune, der er fyldt 55 år.
Saxild Strand afvikler i dag ca. 37 ophold af 3 til 7 dages varighed om året fordelt på 36 uger med omkring
1000 deltagere og 2875 overnatninger.
Med 30 værelser, fællesrum og skønne udendørsarealer ned til vandet, vurderes det, at der er potentiale
for at styrke anvendelsen og optimere kapacitetsudnyttelsen af faciliteterne. Det kræver dog, at aktiviteter
og ophold på Saxild Strand videreudvikles, at faciliteterne, som i dag er slidte og utidssvarende, renoveres
og at samarbejdet med Sundhed og Omsorg optimeres.

Beslutningen kommunikeres ud via CT’s 5 minutter og Det Faglige Hjørne.
Der arbejdes på en artikel om Saxild Strand i november udgaven af VITAL mhp. at skabe opmærksomhed omkring Saxild Strands profil og katalogopholdene.
Der tages kontakt til MSB med henblik på at afvikle flere ophold målrettet borgere med et handicap – og dermed udbrede samarbejdet med Vinterhavevej, som har været en stor succes.

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling
x
Lukket indstilling
Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Byg og Udvikling (Frivillighed og medborgerskab) foruden FO/
Saxild Strand

Beslutninger:
Chefteamet skal beslutte:
•
At Saxild Strands profil, aktiviteter og ophold styrkes inden for de to spor rekreation og rehabilitering og at samarbejdet optimeres– se bilag 1.
•
At der påbegyndes en renovering af Saxild Strand – omfanget afhænger af anlægsudmøntningen for 2022-2023 – se bilag 2.

Ansvarlig leder/afdeling:
Otto Ohrt, Sundhedsstrategi og Forebyggelse

Deltager på mødet: Otto Ohrt

Direkte udgifter
2018

Effekt:

2019

2020

2021

Ved at styrke aktiviteter og de fysiske rammer på Saxild Strand, understøttes følgende effekt for borgerne:
•
•
•

flere borgere løftes ind i fællesskaberne og får adgang til kultur og naturoplevelser
borgerne bevarer eller øger deres funktionsevne
borgernes selvoplevede livskvalitet øges

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

Afd. opsparing

MSO’s fælles opsparing

Opfølgning:

Der er indleveret et anlægsforslag i forbindelse med anlægsudmøntningen for 2022-2023, der behandles ifm.
budgetforhandlingerne i efteråret. Se bilag 2. Det er her estimeret, at en gennemgribende renovering beløber
sig til ca. 12,8 mio. kr. Det undersøges, om en del af finansieringen kan komme fra fonde.

Nedslag i proces
August – december ’19: Implementering af indsatser ift. udviklingen af Saxild Strands profil og optimering af samarbejdet (som beskrevet i bilag 1).
Oktober ’19: RM/CT forelægges oplæg til handlingsplan på renovering med endelig finansiering.
Oktober-november ’19: Udbud udarbejdes mhp. renovering i 2020.

Hvis anlægsforslaget ikke går igennem, drøfter CT i hvilket omfang, der kan igangsættes en lettere istandsættelse og hjemliggørelse af de eksisterende rammer herunder de 30 værelser med bad samt indgangsparti og
fællesarealer. En lettere renovering og hjemliggørelse estimeres at beløbe sig til ca. 4,7 mio. kr.

Afdækning og analyse

10/1 2019

Beslutning på
RM/CT-møde

Dags dato

Implementering af indsatser og optimering af samarbejdet

1/8-1/1 2021

Oplæg til handlingsplan med anvisning af endelig finansiering

Status på
RM/CT-møde

Efteråret 2019

ultimo 2021

Referat:
Chefteamet besluttede:
• At Saxild Strands profil, aktiviteter og ophold styrkes inden for de to spor rekreation og rehabilitering og at samarbejdet optimeres som det
fremgår af bilag 1.
• Notatet sættes på udvalgsmøde den 21. august med henblik på at høre udvalgets holdning og opbakning til renovering af Saxild Strand.
• Det vil oftest være en privat fonds forudsætning for at give fonds-midler, at kommunen selv bidrager med halvdelen. Derfor er det vigtigt,
at der afsættes anlægsmidler ved kommende anlægsudmøntning.
• Såfremt der afsættes midler, skal der laves en ny aftale med FO.
• Det er under alle omstændigheder en forventning, at der skabes en fordobling i antal ophold på Saxild.

