Kommissorium til følgegruppen for Slip Kræfterne Fri
Baggrund
Der har nu været fuld gang i projekt Slip Kræfterne Fri i mere end et år. Målet er at skabe et
hverdagsdemokrati, som er mere mangfoldigt og hvor flere kan og har lyst til at deltage på tværs af alder,
bopæl og interesser. Ønsket er at åbne lokalcentre og plejehjem op, løfte flere ind i fællesskaberne og
understøtte aktive medborgere, som tager initiativ og er medskabende på fremtidens velfærd for borgerne i
Aarhus.
I Maj 2017 blev der besluttet nye vedtægter for rådene på lokalcentre og – plejehjem. Projektet bevæger
sig således fra projekt og procesfase, hvor fokus har været at indsamle viden og beslutte, hvordan den nye
struktur skulle se ud, over i en implementeringsfase, hvor den nye ramme skal udfoldes og implementeres
lokalt. I overgangen fra projekt- til implementeringsfase overdrages ansvaret og beslutningskompetencen
til områdeledelserne. Styregruppen for Slip Kræfterne Fri skifter rolle og status til Følgegruppe.
Formål
Følgegruppen har til formål at følge og understøtte implementeringen af Slip Kræfterne Fri i overgangen
til den nye rådsstruktur. Formålet er at sikre den overordnede vision, vidensdeling og brobygning på tværs
af områder og til Chefteamet, samt tilbyde sparring og følgeskab i implementeringsfasen.

Følgegruppen skal således sikre implementeringsfasen udadtil, indadtil og opadtil. Det betyder, at
følgegruppen:
1. Opstiller overordnede og tværgående procesmål og sikrer vidensdeling
2. Understøtter, at implementeringen er i overensstemmelse med den overordnede vision.
3. ”Leder” opadtil og sikrer kontakt og forventningsafstemning til det strategiske niveau/ Chefteam
4. Fortsat er ambassadører for Slip Kræfterne Fri udadtil

Opgaver
Følgegruppens har den nedenstående opgaver, som støtter op om dens formål:

1. At udarbejde oplæg til tværgående procesmål. Procesmålene skal støtte op omkring visionen og
nedenstående tre succeskriterier:


Borgerinddragelsen styrkes og borgere og pårørende får større indflydelse på såvel
hverdagen på plejehjemmene som på udviklingen af lokalcentrene.
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Lokalcentrene åbnes op og bliver en platform for deltagelse, møder og fællesskaber på
tværs af generationer, kulturer og geografisk tilhørsforhold, således at flere motiveres til
at engagere sig for i fællesskaber at skabes det gode liv for borgerne i Aarhus.



Nærdemokratiet tilpasses lokale forhold, og områderne udvikler sig løbende, så det skaber
størst muligt engagement og værdi på det enkelte lokalcenter og plejehjem.

2. At udarbejde oplæg til, hvordan den tværgående mødestruktur, organisering og ophæng til
forvaltningen skal se ud fra 2018 og frem (i dag er der et formandskab og 4 årlige fællesmøder
samt dialogmøder med rådmanden)

3. At følge og understøtte implementeringen af den nye rådsstruktur på tværs af områderne bl.a. ved
at iværksætte relevante tværgående initiativer/kurser/arrangementer mv., som understøtter
implementeringen og stille sig til rådighed med viden og erfaringer.

4. Sikrer vidensdeling på tværs af de 7 områder og kommunikation af Slip Kræfterne Fri både internt
og eksternt i organisationen.
Økonomi
Der er afsat 100.000 kr. til hvert område til understøttelse af implementeringen. Midlerne skal bruges på
aktiviteter og initiativer, som understøtter visionen og de nye vedtægter. Det er områderne selv, der
definerer, hvordan midlerne bedst bringes i anvendelse, så længe det er inden for den beskrevne ramme (se
særskilt notat).

Der afsættes herudover midler til fælles/tværgående arrangementer, kursusaktiviteter, workshops mv.
Nogle af midlerne er øremærket et fælles vidensdelingsarrangement i foråret 2018 på tværs af Brugerråd
og Beboer- og pårørenderåd. Det er er følgegruppen, der på baggrund af deres viden og de input de får fra
områderne, iværksætter relevante tværgående initiativer.

Følgegruppens medlemmer
Navn:

Titel:

Tlf. nr.:

E-mail:

Lene Offersen

Områdechef i Viby-

29279501

leoff@aarhus.dk

(formand)

Højbjerg

Marianne B. Jessen

Frivilligkoordinator i

24784167

jmabi@aarhus.dk

41854205

ans@aarhus.dk

Område Marselisborg
Anne Skyum

Frivilligkoordinator i
Område Christianbjerg
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Erik Vigsø

Formand for

86242411/ 24243098

erik.vigsoe@stofanet.dk

61276046

janradze@gmail.com

Brugerrådenes
formandskab
Jan Radzewicz

Formand for
Ældrerådet

Marianne Gram

Beboer-pårørenderåd

marianne.g.thrane@gmail.com

Projektleder, MSO

henan@aarhus.dk

Thrane
Lene Søgaard/
Henriette Andersen
Møder for Følgegruppen


Følgegruppens mødekadence: ca. hver 6. uge frem til januar 2018



21/6 – Formand/ næstformandsmøde



28/6 – Følgegruppemøde 1. møde



Dato for efterfølgende møder fastsættes på 1. Følgegruppemøde

Tidsplan
LOKALE PROCESSER
Juni- august 2017:
•

Dialoger og forventningsafstemning mellem råd og direktioner

•

Planlægning af processer I efteråret (hvem skal aktiveres? hvordan? Hvem gør hvad?)

Sep.-dec. 2017:
•

Afvikling af lokale processer. Der er mange måder at gøre det på

•

Planlægning af første årsmøde

FÆLLES NEDSLAG
•

Primo oktober: Rådmandsmøde om procesmål for Slip Kræfterne Fri

•

25. oktober: Temamøde for brugerrådene

•

6. december: Formands- og næstformandsmøde

•

1. januar 2018: De nye vedtægter træder i kraft

•

1. kvartal 2018: Afholdelse af årsmøder
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