Chefteamindstilling: Slip Kræfterne Fri - status
Den 22. februar 2018, Strategi & 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.

Slip Kræfterne Fri understøtter udviklingen af et mangfoldigt og deltagende nærdemokrati lokalt. Udviklingen understøttes gennem synlighed omkring muligheder og gode rammer for udfoldelsen. Dette gøres fx ved at
arbejde med en ny fortælling og brand for lokalcentrene og sikre tilgængelighed til faciliteterne på lokalcentre
og plejehjem.

Efter en længere projektperiode med inddragelse af aktører og interessenter besluttede Chefteamet i maj
måned 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. Den tidligere styregruppe – nu følgegruppe følger og understøtter processen på tværs. Det er besluttet, at Følgegruppen løbende aflægger
status til Chefteamet.

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling

Beslutninger:
Chefteamet skal
•
Forholde sig til status på implementeringen og Følgegruppens anbefalinger (bilag 1)
•
Tilslutte sig nedenstående mål og pejlemærker for Slip Kræfterne Fri

X

Lukket indstilling

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Sundhed
Ansvarlig leder/afdeling: Udvikling/Maj Morgenstjerne Bek
Deltager på mødet: Henriette Andersen

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X)

Effekt og målopfølgning:
Effekten for borgerne:
•
At flere løftes ind i fællesskaberne lokalt
•
At flere deltager/øget medborgerskab
Der måles allerede på disse ifm. budgetmål og Aarhusmålet om medborgerskab
Følgegruppen følger udviklingen tæt blandt andet gennem kvartalsvise tilbagemeldinger fra områderne.
Der tages udgangspunkt i følgende pejlemærker:
•
Flere aldersgrupper er repræsenteret i rådsarbejdet
•
Flere gør brug af de faciliteter, der er på lokalcentre og plejehjem
•
Der er flere og mere mangfoldige typer af aktiviteter og initiativer på lokalcentre og plejehjem

Afd. grundbudget

X

MSO’s fælles opsparing

Afd. opsparing

Direkte udgifter (Angiv kr.)
2018

2019

2020

2021

Implementering:
Følgegruppen understøtter implementeringsprocessen på tværs fx i form af kommunikation, vidensdeling
og relevant kompetenceudvikling (se bilag 1).

Lokale initiativer finansieres inden for lokalområdernes nuværende ramme.

Forudsætning for at lykkedes med implementeringen er, at vi får skabt en mere inviterende kultur og identitet 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
det enkelte lokalcenter og plejehjem.

Udgifter til fælles initiativer finansieres af de tidligere afsatte midler til Slip Kræfterne Fri

Primo ’18

1.kvartal ’18

Forår ’18

Sommer ’18

Fortsat lokal implementering af Slip Kræfterne Fri

Fælles branding af lokalcentre og kurser for rådsmedlemmer

Fælles videndelingsarrangement planlagt af Følgegruppen

Fortsat implementering af
Slip Kræfterne Fri

Referat:

Chefteamet drøftede
• status på implementeringen og Følgegruppens anbefalinger (bilag 1)
• mål og pejlemærker for Slip Kræfterne Fri
Der var ønske i chefteamet både om at ”slippe fri” lokalt, men også om genkendelighed mellem områderne. Det er en balance.
Der skal trækkes læring på tværs for bruger/rådsmedlemmer. Ift. kampagnen bør ordet ”gamle” tages ud når vi gerne vil at lokalcentrene er for
alle.
Hvad gør de, der hvor det lykkes – f.eks. I Vest hvor der er kommet flere unge ind i rådsarbejdet. Det skal undersøges hvad der virker hos dem.

