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Budgetopfølgning for bevilling 53 Socialområdet pr.
29.02.2020
Opfølgning på økonomi drift
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion

Oprindeligt Korrigeret
budget
budget*

Forbrug pr.
29.02.2020

Forventet
regnskab

Afvigelse**

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

701

701

123

702

-1

03.22.07 Specialundervisning i
regionale tilbud, jf.
folkeskolelovens § 20, stk. 3

102

102

0

102

0

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til
voksne

2.350

2.255

26

1.952

303

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov

12.432

10.587

1.873

12.155

-1.568

0

0

-1.343

0

0

2.182

2.182

265

2.182

0

90.767

86.686

11.374

86.942

-256

385

305

-56

212

93

05.38.42 Botilbud for personer med
særlige sociale problemer
(servicelovens §§ 109 og
110)

8.172

8.192

589

11.214

-3.022

05.38.44 Alkoholbehandling og
behandlingshjem for
alkoholskadede
(sundhedslovens § 141)

4.950

4.916

838

5.047

-131

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere
(servicelovens §§ 101 og 101
a og sundhedslovens § 142)

11.818

11.852

1.798

12.701

-849

05.38.50 Botilbud til længerevarende
ophold (servicelovens § 108)

73.175

73.881

10.353

78.146

-4.265

05.38.51 Botilbudslignende tilbud
(omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3,
i lov om socialtilsyn)

118.933

122.780

16.130

127.450

-4.670

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold
(servicelovens § 107)

64.597

66.125

7.959

70.352

-4.227

6.101

6.101

1.263

9.662

-891

893

893

0

1.771

-878

04.62.88 Sundhedsfremme og
forebyggelse
04.62.90 Andre sundhedsudgifter
05.38.39 Personlig støtte og pasning af
personer med handicap mv.
(servicelovens §§ 82 a-c, 85,
95-96, 102 og 118)
05.38.40 Rådgivning og
rådgivningsinstitutioner
(servicelovens §§ 10 og 12)

05.38.53 Kontaktperson- og
ledsageordninger
(servicelovens §§ 97-99)
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk
afdeling (sundhedslovens §
238 a)

7.763

7.201

171

7.784

-583

37.845

36.907

6.094

38.423

-1.516

2.575

4.075

2.878

4.536

-461

0

0

1.256

0

0

445.741

445.741

61.591

468.663

-22.922

175

175

5

147

28

-9.212

-9.212

-5.735

-11.472

2.260

-9.037

-9.037

-5.730

-11.325

2.288

436.704

436.704

55.862

457.338

-20.634

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse
(servicelovens § 103)
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud
(servicelovens § 104)
05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og
øvrige sociale formål
06.52.72 Tjenestemandspension
I alt Serviceudgifter
Øvrig drift
00.25.19 Ældreboliger
05.22.07 Indtægter fra den centrale
refusionsordning
I alt øvrig drift
Bevilling 53 Socialområdet
i alt

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til drift
Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 22,9 mio. kr. indenfor servicerammen,
samt et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. udenfor servicerammen, hvorved der samlet forventes
et merforbrug på 20,6 mio. kr.

Risikoanalysen for budget 2020, viste et forventet merforbrug på 12,8 mio. kr. Det forventede
merforbrug indenfor servicerammen, er siden risikoanalysen forøget med 10,1 mio. kr. Dette
skyldes:


5,9 mio. kr. i tilgang på 5 dyre borgere i eksterne tilbud.



3,0 mio. kr. på forsorgsområdet, som følge af tilgang til området og forsinkelse af
byggeplaner, og derved forventet 3 måneder senere opstart af Forsorgshjemmet
Tulipanvej.



1,1 mio. kr. i stigning på Objektiv finansiering af Kofoedsminde, således at det afsatte
budget til Kofoedsminde har en samlet budgetoverskridelse på 2,7 mio. kr.

Vedtagne reduktioner, driftsoptimering og korrigerende handlinger
Der arbejdes fortsat med implementering af korrigerende handlinger, boligstrategi og
reduktioner. Nedenstående er fortsat under implementering, og er derfor kun indregnet i
budgetopfølgningen med det foreløbigt realiserede beløb.
Nedenfor vises status på implementeringen.

1.000 kr.

2020

Realiseret

Rest
effekt

Korrigerende handlinger og reduktioner
Sagsgennemgang og prisforhandling med eksterne tilbud

3.500

3.002

498

Socialpædagogisk ledsagelse i grupper og mindre kørsel

200

0

200

Accelleret udslusning fra §107 og §110

400

768

0

Omlægning af støtte-kontaktpersonindsatsen

225

0

225

-

-

-

Lukning af lokalerne i Vestergade (480 t.kr. i overslagsår)

Omlægning af støtten i mindre boenheder

1.055

0

1.055

BPA-ordningen

2.000

1.764

236

400

0

400

3.947

3.177

770

11.727

8.711

3.384

Tættere opfølgning og styring af §85-indsatser (delvist inkl. i
andre handlinger)
Driftsoptimering - boligstrategi
Botilbuddene Alderslyst og H.C. Branners Vej*
I alt

* Forsinkelsen af indflytningen på Alderslyst har kostet 205 t.kr. i ekstra personaleudgifter. Fortjenesten på
boligstrategien er således det mindre i 2020.

Der er i det forventede forbrug indregnet, at der er et yderligere potentiale i allerede vedtagne
handlinger, på 3,4 mio. kr., dog er det usandsynligt at alt bliver implementeret med
helårseffekt i 2020.
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i december 2018, at overføre 4 mio. kr. til bevilling
14 Centrale Funktioner med det formål, at ansætte flere sagsbehandlere og bl.a. øge
sagsopfølgnings hyppigheden. Der er forudsat en årlig effekt på 8 mio. kr. fra 2020 på bevilling
53 Socialområdet. Status er, at der i 2019 blev genereret et nettooverskud på 0,8 mio. kr. og
at der foreløbigt i 2020 er et nettooverskud på 1,0 mio. kr., selvom den fulde effekt endnu ikke
er nået.

Nedenfor vises status på opnormeringen:

i 1.000 kr.

2020

Realiseret

Rest
effekt

Netto
overskud

Opnormering
Flere sagsbehandlere

8.000

4.950

3.049

951

I alt

8.000

4.950

3.049

951

Opfølgning på økonomi anlæg
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000 kr.

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
29.02.2020

Forventet
regnskab

Afvigelse**

Anlæg

0

0

2

0

0

Bevilling 53 Socialområdet i alt

0

0

2

0

0

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til anlæg
Der er endnu ikke overført anlæg fra regnskab 2019, hvorved der i 2020 er et anlægsbudget
på 0 kr. Det forventes at de overførte anlægsmidler til Botilbuddet Alderslyst, mindre
bygningsmæssige ændringer, Forsorgshjemmet Tulipanvej, samt velfærdsteknologi, bliver
brugt i 2020.
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Forord
Silkeborg Kommune ønsker med Handicappolitikken at synliggøre
værdier, holdninger og handlinger, der skal præge vores lokalsamfund
og sigte mod, at borgere med handicap kan deltage i samfundslivet
på lige fod med andre.
Silkeborg Kommune ser det som sin opgave at formulere en
handicappolitik, som dækker hele lokalsamfundet.
Politikken skal ses som et redskab til dialog og udvikling af
kommunen.
På initiativ af Handicaprådet i Silkeborg Kommune revideres
Handicappolitikken regelmæssigt (som udgangspunkt én gang i
hver valgperiode) for at sikre, at den fremstår tidssvarende og i
overensstemmelse med Silkeborgs Kommunes værdier.
Alle politiske fagudvalg bidrager for at sikre helheden. I forlængelse
heraf udformer de politiske fagudvalg konkrete handleplaner med
konkrete målsætninger for den aktuelle Handicappolitik, og inddrager
Handicappolitikken i udvalgets øvrige arbejde.
Handicaprådet er en vigtig medspiller for Silkeborg Kommune
i forhold til Handicappolitikken. Igennem samarbejdet med
Handicaprådet understøttes samarbejdet med borgere,
arbejdspladser, erhvervsliv, interesseorganisationer, frivillige
foreninger og øvrige netværk.
Igennem dette brede samarbejde etableres forudsætningen for at
skabe gode vilkår for borgere med handicap.
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Handicapbegrebet
Silkeborg Kommune anerkender, at handicap er et begreb under
udvikling, og at handicap er et resultat af samspillet mellem
funktionsnedsættelse og holdningsbestemte og/eller fysiske barrierer,
som hindrer mennesker i at deltage aktivt i samfundslivet.
Silkeborg Kommunes Handicappolitik definerer det værdisæt, som
kommunen lægger til grund for enhver afvejning af kompensation, og
enhver afhjælpning af barrierer.
Handicappolitikkens samlede værdigrundlag udfoldes indenfor
rammerne af Silkeborg Kommunes mission og vision. I forhold til
politikkens målgruppe formuleres missionen og visionen således:

Mission
I Silkeborg Kommune skal der igennem demokratiske processer i
Byrådet og det omgivende lokalsamfund skabes det bedst mulige
grundlag for at borgere med handicap kan leve og virke i kommunen.
Der skal arbejdes aktivt for at sikre og udbrede respekten for mennekser
med handicap.
Udfoldelsesmulighederne for borgere med handicap skal under
støttes gennem fjernelse af barrierer. Hvor fjernelse af barrierer ikke
er muligt, skal de reduceres og/eller kompenseres for.
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Vision
Det gode liv for borgere med handicap understøttes i Silkeborg
Kommune gennem fællesskab og ligeværdighed. Borgere med
handicap indgår ligeværdigt i fællesskabet med alle øvrige borgere.
Fællesskabet søger til stadighed at finde nye veje i bestræbelserne på
at sikre det gode liv for borgere med handicap.
Ligeværdigheden underbygges af den positive og værdige tone, der
til en hver tid må præge debatten på handicapområdet.

Menneskesyn
Da Handicappolitikken fokuserer på ligeværdighed og fællesskab
mellem borgere med funktionsnedsættelse og øvrige borgere i
samfundet, vedrører den i lige så høj grad pårørende, kolleger,
medarbejdere, frivillige organisationer, uddannelsestilbud og
andre, som kan øve indflydelse på mulighederne for deltagelse i
samfundslivet for medborgere med handicap.
I Silkeborg Kommune ønsker vi, at alle borgere med handicap, under
hensyn til omfanget og karakteren af deres funktionsnedsættelse,
udfolder deres personlige kompetencer. Dette skal som udgangspunkt
ske igennem en høj grad af inklusion og selvbestemmelse.
I tilfælde hvor omfanget af funktionsnedsættelse hos borgeren
gør det relevant at etablere et mere specialiseret tilbud til den
pågældende, skal dette ske under hensyn til borgeren, og med størst
mulig grad af medinddragelse i tilrettelæggelsen af tilbuddet.
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Samfundssyn
Handicappolitikken forudsætter, at alle - både enkeltpersoner,
virksomheder, butikker, foreninger, offentlige instanser mv. - har et
medansvar for, at borgere med handicap bliver behandlet ligeværdigt
og respektfuldt og kan deltage i samfundslivet. Medansvaret gælder
både fysiske, strukturelle og mentale barrierer.

Værdigrundlag
Handicappolitikken baserer sig på fire fundamentale principper:
•

Kompensationsprincippet

•

Solidaritetsprincippet

•

Sektoransvarlighedsprincippet

•

Ligebehandlingsprincippet

Kompensationsprincippet
En funktionsnedsættelse er ikke en sygdomstilstand. Det er en
tilstand, som ikke nødvendigvis kan kureres, men kan kompenseres
- helt eller delvist - igennem forskellige hjælpeforanstaltninger.
Kompensationen kan enten være individuel i form af eksempelvis
personlige hjælpemidler, eller den kan være kollektiv i form af
eksempelvis tilpasninger i det fysiske miljø.
Ikke alle funktionsnedsættelser kan kompenseres fuldt ud, men
søges kompenseret således, at den pågældende så vidt muligt
sættes i stand til at leve og udfolde sig som andre, der ikke har
funktionsnedsættelse, men som er i samme livssituation.
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Solidaritetsprincippet
Indebærer at støtteforanstaltninger og handicapkompenserende
ydelser finansieres solidarisk via skattesystemet.
Solidaritetsprincippet er et generelt velfærdspolitisk princip.

Sektoransvarligheds
princippet
Indebærer at den sektor, der har ansvaret for at levere ydelser,
tjenester eller service til borgerne i almindelighed, har en forpligtelse
til at sikre og finansiere, at disse ydelser, tjenester eller services også
er tilgængelige for mennesker med handicap.
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Ligebehandlingsprincippet
Konstitueres af de øvrige begreber om kompensation, sektoransvar
og solidaritet. Målet er at give borgere med handicap et så
ligeværdigt udgangspunkt som muligt.
Ligebehandling kan således indebære forskelsbehandling, fordi
borgernes forudsætninger er forskellige.
Silkeborg kommunes værdier er:
•

Dialog

•

Dynamik

•

Kvalitet

•

Sammenhæng

I en handicappolitisk sammenhæng betyder det:

Dialog
Handicappolitikken tilsiger, at Silkeborg Kommune skal indgå i
dialog med borgeren omkring graden af funktionsnedsættelse
og fastlæggelsen af behovet for kompensation. Borgeren har et
medansvar for at bruge sine ressourcer maksimalt og indgå i en
ligeværdig dialog.
Silkeborg Kommune har et særligt ansvar for at rådgive og vejlede
til passende tilbud i dialog med borgere med handicap, eller - i det
omfang dette begrænses af borgerens funktionsnedsættelse – med
borgerens pårørende. Silkeborg Kommune har ligeledes et særligt
ansvar for at sikre, at denne rådgivning og vejledning udmøntes
således, at betingelserne i lovgivningen er opfyldt.
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Dynamik
Faglig dynamik og fagligt engagement skal være bærende for at etablere
konstruktive og koordinerede løsninger for borgeren. Det skal sikre,
at medarbejderne - det være sig i folkeskolen, i daginstitutionen, i
Jobcentret, i kontakten til hjemmet og i samarbejdet med pårørende
eller andet - bidrager til at styrke borgerens forudsætninger for at
bringe egne ressourcer i spil og indgå i samfundet.
Silkeborg Kommune understøtter, at medarbejdere har relevante
faglige kompetencer.

Kvalitet
Silkeborg kommune har et særligt medansvar for at understøtte, at
borgere med handicap kan leve et liv på egne betingelser og med
oplevelse af livskvalitet.

Sammenhæng
Silkeborg Kommune har et særligt ansvar for at sikre, at borgere
med funktionsnedsættelse og deres pårørende oplever helhed
og sammenhæng i kontakten med de professionelle, offentlige
instanser. Silkeborg Kommune har en forpligtelse til at tilstræbe
sammenhængende borgerforløb, når der er behov for at gå på tværs
af udvalgsområder, samt at sammentænke Handicappolitikken med
tilgrænsende politikker, eksempelvis Sundheds- og Ældrepolitik, Den
Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, Beskæftigelsespolitik,
Personalepolitik og andre.
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Byrådets særlige
fokusområder:
Med henblik på at udmønte Silkeborg Kommunes Handicappolitik
forpligter Byrådet i Silkeborg Kommune sig til at arbejde for:
•

At

Handicappolitikkens værdigrundlag bliver kendt, så det
anvendes i hele Silkeborg Kommune, og indgår i grundlaget for
udformningen af nye politikker, samt i planlægning fra idé til
udførelse af konkrete projekter i alle sektorer.

•

At gennemføre sundhedsfremmende tiltag særligt tilpasset de 		
forskelligartede behov, som borgere med handicap kan have.

•

 t understøtte Aktivt Medborgerskab, bl.a. ved:
A
- At stille rammer til rådighed, som giver mulighed for at aktivere
frivillige med henblik på at overvinde barrierer i forhold til det øvrige
samfund.
- At informere i hele Silkeborg Kommune om, at der påhviler alle et
særligt ansvar i forhold til rekruttering og ansættelse af borgere med
handicap - bl.a. ved at støtte opstart og eksistens af socialøkonomiske
virksomheder.

•

At rummeligheden på det lokale arbejdsmarked øges.

•

At understøtte udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger, der
kan medvirke til at kompensere for funktionsnedsættelse.

•

At

sikre en bred offentlig information omkring de forhold, som
muliggør deltagelsen i samfundslivet for borgere handicap.

Handicap politik | 11

Layout og tryk: Silkeborg Kommune · Social· 4356 · 07.19

6 Drøftelse af samarbejde med Boblberg
6.1 - Bilag: Boblberg-Forvaltninger
DokumentID: 8361476

GENERELT
Idéen bag Boblberg
Boblberg er udviklet i samarbejde med tre kommuner, 2.500 borgere fra hele landet og et stort udsnit
af organisationer, som har berøring med kultur, fritid, sundhed og det frivillige. Heraf opstod idéen
bag Boblberg, og med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov, skabte man et digitalt mødested
for at motivere inaktive borgere, forebygge ensomhed og sikre den mentale og fysiske sundhed.

Om Boblberg
I dag samarbejder Boblberg med 20 danske kommuner, og flere kommer løbende til. Her arbejder man
på at fremme et mangfoldigt fritidsliv, som styrker de sociale fællesskaber i de enkelte kommuner.
Boblberg er en borger-til-borger-portal, hvor borgere hjælper hinanden og bobler om fælles
interesser, oplevelser, sociale aktiviteter og meget mere. Det er borgere fra hele landet, som bruger
Boblberg til at skabe nye og meningsfulde relationer. Borgerne opretter opslag – i form af bobler –
og søger efter medborgere med samme interesser, som de kan tage med ud i virkelighedens
fællesskaber.
På Boblberg kan borgerne finde nye fællesskaber eller skabe deres egne. De inspireres til at dele deres
interesser, og måske får de endda inspiration til at opsøge nye interesser. Det er et uformelt forum,
hvor det ikke handler om at opstille et perfekt glansbillede, og det er hverken nødvendigt med billede
eller profiltekst. I stedet kan borgerne bruge Boblberg til at finde andre, som de kan indgå i
fællesskaber med, hvor fokus er på de fælles interesser og ikke andre udefrakommende faktorer.

Boblberg skaber sundhedsfremmende rammer
På tværs af kommuner, regioner, organisationer og foreninger skaber Boblberg sundhedsfremmende
rammer, der understøtter borgernes meningsfuldhed og øger deres mulighed for at tage kontrol over
eget liv og sundhed og opnå høj livskvalitet.
Hvis danskerne skal være blandt de borgere i verden, som har den bedste livskvalitet, er det
nødvendigt at bryde den sociale ulighed i sundhed, så alle borgere får lige muligheder for at leve et
godt og langt liv med masser af meningsfuldt indhold. Borger-til-borger-hjælp skal opfylde disse
samfundsfundmæssige behov og samtidig skabe nye sociale relationer, som er en væsentlig ressource
i fremtidens sundhedsfælleskab.
Både mental og fysisk sundhed fremmes, når man gør noget aktivt og meningsfuldt i fællesskab med
andre – og det er netop dét, Boblberg handler om.

1

HVORDAN KAN BOBLBERG BRUGES I FORVALTNINGER?
Børn & Unge
Alle børn og unge skal opleve trivsel, have mulighed for udvikling og føle sig som en del af
fællesskabet både i familien, fritidslivet og skolen. Derfor er det vigtigt, at alle børn og unge indgår i
inkluderende fællesskaber, der bidrager med positive relationer, samvær og anerkendelse.
Disse fællesskaber kommer ikke altid af sig selv, og her kan forældre tage et aktivt valg og bruge
Boblberg til at opsøge fællesskaber på vegne af deres børn - eksempelvis ved at finde legekammerater
eller jævnaldrende som barnet kan gå til aktiviteter sammen med.
Det er heller ikke alle børn, der har mulighed for at have tæt kontakt med deres bedsteforældre.
Måske bor de langt væk eller måske er de ikke længere i live. På Boblberg kan forældre efterspørge
bonusbedsteforældre til deres børn, der kan have samvær med børnene, på samme måde som
biologiske bedsteforældre ville.
Fællesskaber er ligeledes vigtige for de unge borgere. Unge, som ikke får en kompetencegivende
uddannelse, har større risiko for at ende ud i trivselsforhold, der bidrager til dårlig livskvalitet. For at
mindske denne risiko, skal der gøres en indsats for, at alle børn og unge får samme mulighed for at
udvikle og skærpe deres personlige, sociale og faglige kompetencer.
Boblberg kan bidrage til dette ved at lade ressourcestærke borgere møde de mindre ressourcestærke
i et uformelt og fortroligt forum på Boblberg. Der kan oprettes bobler, hvor der efterspørges hjælp
eller viden til lektier og skoleopgaver, og så kan andre borgere tilbyde en hjælpende hånd.

Hvad gør Boblberg selv: Boblberg holder oplæg på skoler og institutioner for at fortælle om
vigtigheden af at indgå i fællesskaber. Ved events og arrangementer i kommunerne er Boblberg til
stede med sæbebobler i massevis, konkurrencer og aktiviteter, som borgerne samles om.
Boblberg har haft stor succes med at afholde ’bedstedag’, hvor børn tager deres bedsteforældre –
biologiske såvel som ikke biologiske – med til et hyggeligt arrangement med ansigtsmaling, leg og
sjov.

Handicap/Socialt Udsatte
Sociale fællesskaber er vigtige for menneskers trivsel, livskvalitet og mentale sundhed. Boblberg
skaber grundlag for nye sociale fællesskaber ved at lade ressourcestærke og mindre ressourcestærke
borgere boble sammen online om fælles oplevelser, interesser og aktiviteter.
Socialt udsatte borgere kæmper med mange forskellige problemer, fx stof- eller alkoholmisbrug,
presset økonomi, fysiske helbredsproblemer og/eller psykiske lidelser. Disse borgere oplever på
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mange måder, at de står uden for fællesskabet, og det sætter dybe spor i trivslen og livstilfredsheden.
De svære levekår med sociale udfordringer kan føre til social eksklusion, som påvirker den enkeltes
deltagelsesmuligheder i samfundet og hverdagslivet.
Alle kan blive ramt af fysiske og psykiske helbredsproblemer, og nogle bliver ramt hårdere end andre.
En hjælpende bobl fra en medborger, skaber værdi for den socialt udsatte borger, der ikke føler sig
som en del af fællesskabet. Boblberg gør det muligt for borgerne at inddrage hinanden i sociale
fællesskaber på kryds og tværs med plads til forskelligheder.
Ligeledes er det vigtigt, at borgere der lever med et handicap, føler sig som en del af fællesskabet, og
ikke oplever, at deres handicap er en hindring for dette. På Boblberg kan de finde andre i samme
situation, ligesindede at snakke med eller i det mindste nogle, som har forståelse for, hvordan det er
at leve med et handicap. På den måde er relationerne med til at styrke fællesskabsfølelsen – også
blandt udsatte borgere. Fællesskabsfølelsen afhænger i stor grad af borgerinddragelse, og da Boblberg
ikke kun henvender sig til én bestemt målgruppe, men er for alle, øges den enkeltes engagement og
livstilfredshed gennem interaktion med ligesindede.
Boblberg er et trygt forum for ellers tabubelagte emner. Det er med til at forebygge og mindske
ensomhed ved at give udsatte borgere – med få relationer og et lille netværk – en nem, fleksibel og
uforpligtende mulighed for at udvide deres netværk og indgå i styrkende fællesskaber. Gennem de
sociale fællesskaber styrkes den enkeltes trivsel, livskvalitet og mentale sundhed.

Hvad gør Boblberg selv: Boblberg gør meget ud af at lytte til borgernes ønsker og behov til
videreudvikling af platformen. Borgere med et handicap skal have samme mulighed for at bruge
Boblberg som borgere uden handicap, og derfor har platformen et enkelt og brugervenligt design.
Boblberg besøger hjemmepleje og bosteder i kommunerne, hvor både personale og de tilknyttede
borgere orienteres om Boblbergs mange muligheder.

Integration
Integration styrker inklusionen og mangfoldigheden i kommunen, hvilket kulturudveksling og socialt
samvær i høj grad bidrager til.
Som nytilkommen i Danmark, kan det være svært at skabe sig en ny tilværelse, og her er Boblberg en
unik mulighed, der lader flygtninge, indvandrer og andre nytilkomne møde de lokale borgere i et
online og uformelt forum. På Boblberg kan man finde borgere, som kan bidrage med en dansk kulturog dagligdagsforståelse, eller som vil hjælpe én med at tale dansk. Man kan også finde borgere med
samme interesser inden for mad, motion, strik eller andre aktiviteter, som man kan være fælles om.
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Værdien af sådanne fællesskaber går begge veje. De nytilkomne integreres og får nye venskaber, de
danske borgere får et indblik i andre kulture end den danske, og de oplever, at de gør en forskel.
Derfor er Boblberg et nyttigt redskab i integrationen af flygtninge, indvandrer og andre nytilkomne i
Danmark, fordi de netop får muligheden for at møde de lokale borgere gennem fælles interesser og
på uforpligtende betingelser.

Hvad gør Boblberg selv: Boblberg besøger sprogskoler og holder oplæg om, hvad Boblberg er, og
hvordan man kan bruge platformens mange muligheder til at blive integreret i det danske samfund.

Kultur, Fritid & Frivillighed
Det frivillige samt kultur- og fritidslivet spiller en vigtig rolle i kommunen. Sammen med kommunerne
arbejder Boblberg for et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, som aktivt medvirker til fremme af
engagement, livskvalitet og fællesskab blandt kommunens borgere. Her skaber Boblberg nye fleksible
rammer for selvorganiserede aktiviteter, hvor borgerne selv organiserer de interessebårne
fællesskaber.
Hvis et fodboldhold mangler den sidste spiller til holdet eller hvis strikkeveninderne gerne vil have
flere med, så kan de bruge Boblberg. Og borgere, der ikke ønsker at være forpligtet til ugentlige
træningsdage, kan finde løbemakkere til en enkelt løbetur i ny og næ. Det er uforpligtende, og det er
borgerne selv, der bestemmer, hvordan de vil bruge platformen. Boblberg giver borgerne mulighed
for at finde nye relationer og interesser, og når borgerne interagerer, og gør noget aktivt sammen,
fremmes den mentale sundhed.
På samme måde giver boblerne inspiration til frivillighed. Måske har borgerne ikke gjort sig
overvejelser om at blive frivillige, men ved at præsentere dem for bobler, der efterspørger frivillige
kræfter, kan borgerne lade sig inspirere. Det kan fx være besøgsvenner, et par frivillige hænder eller
deltagere til et arrangement, som efterspørges af lokale foreninger, klubber og private.
Det frivillige på Boblberg indebærer borger-til-borger-hjælp, hvor borgerne hjælper hinanden på
tomandshånd eller flere sammen. Besøgsvenner og motionsvenner behøver ikke at blive koordineret
af foreninger, men kan findes direkte gennem Boblberg af borgerne selv. På Boblberg finder borgerne
hinanden, det skaber værdi og fremmer frivilligheden, beskæftigelsen og de sociale fællesskaber.

Hvad gør Boblberg selv: Boblberg engagerer sig og støtter op om kultur- og fritidslivet i
kommunerne. Ved events og arrangementer i kommunerne er Boblberg til stede med sæbebobler i
massevis, konkurrencer og aktiviteter, som borgerne samles om.
Til messer og konferencer fortæller Boblberg om vigtigheden og værdien af sociale fællesskaber.
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Psykiatri & Sundhed
Verdenssundhedsorganisationen WHO definerer sundhed som en tilstand af fuldstændig fysisk,
mental og social velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse. Derfor er det forkert
at tro, at sundhed er lig med fravær af sygdom, og at sundheden i samfundet stiger, hvis man
minimerer antallet af syge. Både mentale og sociale aspekter spiller en afgørende rolle for sundheden,
og her er trivsel, følelsen af et meningsfuldt liv samt evnen til at kunne bidrage positivt til og indgå i
fællesskaber, vigtig.
Man kan ikke som sådan ’give’ borgerne sundhed, men man kan hjælpe dem til at tage et aktivt valg
om at forbedre deres sundhed og livskvalitet. På Boblberg kan borgerne deltage aktivt og finde bobler,
der giver mening for dem i deres liv. Det kan være nye venner til café- og gåture, en madklub, nogle
at dyrke motion med eller noget helt andet.
Livsstilssygdomme, som fx diabets (type 2), hjertesygdomme og kræft, kan helt eller delvist skyldes
usunde levevaner som for fed kost, overvægt, manglende motion, alkoholmisbrug og tobaksrygning.
Borgere, der er udfordret af livsstilssygdomme, kan bruge Boblberg som et støttende netværk, hvor
de får gode råd, anderkendelse og opbakning fra forstående medborgere, der er har overskud til at
hjælpe eller måske har stået i samme situation. Her træder borger-til-borger-hjælpen på Boblberg i
kraft, når borgerne hjælper hinanden til en sundere livsstil ved at støtte op om vægttab, rygestop og
motionerer sammen.
I de seneste år har psykiske lidelser som stress, angst og depression været støt stigende, og i den
forbindelse er der kommet øget fokus på danskernes mentale sundhed, hvor man ser sociale
relationer som en væsentlig sundhedsressource. Sociale relationer bidrager til en bedre mental
sundhed, og for borgere med psykiske lidelser kan det være en lettelse at dele svære emner med en
anden, udefrakommende person, der forstår én.
På den måde skaber Boblberg sundhedsfremmende rammer med positive relationer og fællesskaber,
hvor det i højere grad handler om det gode liv og i mindre grad om de dårlige vaner.

Hvad gør Boblberg selv: Boblberg har egen stand og inviteres til sundhedsmesser og -caféer i de
forskellige kommuner for at sætte fokus på borgernes mentale og fysiske sundhed. Borgerne
orienteres og præsenteres for Boblbergs mange muligheder, og får et indblik i, hvordan det kun bruges
til at forbedre livskvaliteten gennem positive relationer og fællesskaber.

Ældre
Det handler om at have et godt liv hele livet – også når man bliver ældre. Dog er de ældste borgere
den mest udsatte gruppe, når det kommer til ensomhed, og det påvirker deres livskvalitet negativt.
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Risikoen, for at man kommer til at føle sig ensom, øges ved overgangen fra arbejdsliv til pensionist,
ægtefællens død og andre store livskriser. Det kan især være svært for de ældre borgere at skabe et
nyt netværk af sociale relationer, hvis de har mistet mange i deres omgangskreds i den sidste del af
livet, og her er fællesskaber et vigtigt alternativ til ensomheden.
De ældre borgere kan finde medborgere med samme interesser og bruge Boblberg til at etablere
kontakt til nye fællesskaber. Det kan være nogle, de kan gå ture med i lokalmiljøet, strikke, hygge,
snakke om livet, spille bridge eller lave andre ting sammen med.
For ældre borgerer, der bor langt fra familie og børnebørn, er Boblberg en oplagt mulighed for at
finde nye relationer nær dem selv. Hvis man synes, at man har ekstra tid, lyst og overskud til at være
noget for børn, kan man fx tilbyde sig som bonusbedsteforælder, som er til stor glæde for mange
børn, der ikke selv har tæt kontakt med deres biologiske bedsteforældre.

Hvad gør Boblberg selv: Boblberg deltager i arrangementer, der er målrettet ældre borgere, og
hjælper dem med at oprette sig på portalen. Samtidig får de en introduktion til, hvordan Boblberg
fungerer, og de hører om alle de gode historier om fællesskaber, som er blevet til på Boblberg.
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8 Til orientering
8.1 - Bilag: Temamøde for Socialudvalget udkast til program
DokumentID: 8392465

Temamøde for Socialudvalget - programudkast:
1. Socialudvalgets strategiplan 2020
 Strategi for imødegåelse af stigende nettotilgang


Strategi for nedbringelse af udgiftspres

2. Teknologianvendelse på socialområdet
Som supplement til drøftelserne 4. februar 2020 præsenteres en række af de
teknologier, der i dag anvendes i Socialafdelingen. Teknologiernes anvendelse har til
formål at øge borgernes muligheder for at leve et så selvstændigt hverdagsliv som
muligt.
Fokus i præsentationerne af de enkelte teknologier er henholdsvis et
brugerperspektiv og et medarbejderperspektiv - fordele og ulemper,
ressourceforbrug og kompetenceudvikling. Præsentationerne vil være kategoriseret
under følgende overskrifter:




Egenomsorg (Plejesenge, trædemåtter mv.)
Træning i og understøttelse af hverdagslivet (APP, VR, mobile enheder)
Samarbejdsredskab mellem bruger og medarbejder (IBG, video-bostøtte,
chat mv.)

