Familie- og Socialudvalget

Punkt 2.

Godkendelse af kommissorium vedr. Løvbakkens fremtidige tilbud
2016-072094
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender
At der udarbejdes en undersøgelse af Løvbakkens fremtidige tilbud jf. sagsfremstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund og mål
Som konsekvens af lukning af Løvvangskolen er der i budget 2017 sket en reduktion i Løvbakkens budget
ift. klubaktiviteter.
Der skal derfor udarbejdes en undersøgelse, der har til formål at indhente viden og erfaringer, der skal medvirke til at nytænke og forme Løvbakkens fremtidige tilbud. Samtidig skal der findes en model for at videreføre kerneopgaven i fritidscenterregi samt den opsøgende og boligsociale indsats.
Indledningsvist skal der foretages en kortlægning af målgruppen. Dette med henblik på at tydeliggøre behovet ift. indsatser. Med afsæt i denne kortlægning, skal der udarbejdes anbefalinger ift. Løvbakkens fremtidige
tilbud. Afrapporteringen skal indeholde forslag til konkrete indsatser samt hvem der er ansvarlig for udmøntningen af disse.
Afklaring ift. Løvbakkens 0-6-års-tilbud sker separat og er derfor ikke en del af opgaven.
Undersøgelsen ift. Løvbakken skal ses som en delundersøgelse ift. en undersøgelse af den samlede tilbudsvifte for børn og unge i Løvvangsområdet. I budget 2017 er det aftalt, at der foretages investeringer i
Løvvangsområdet på 10 mio. kr. i 2019 og 11 mio. kr. i 2020 efter en evt. lukning af Løvvangsskolen. Som
baggrund for disse investeringer iværksættes en undersøgelse af den samlede tilbudsvifte for børn og unge i
Løvvangsområdet. Sundheds- og Kulturforvaltningen er tovholder ift. denne undersøgelse, der vil foregå i
perioden 2017-2018.
Styringen af projektet
Tovholder
Tovholderansvaret placeres i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved centerleder i Center for Tværfaglig Forebyggelse Denise Bakholm. Sekretariatsbistand varetages af Børne- og Familiesekretariatet.
Arbejdsgruppe
Arbejdsgruppen bemandes af repræsentanter fra de kommunale institutioner i området - skole, dagtilbud,
fritidsområde, biblioteket og Ung Aalborg. Herudover vil der være repræsentation fra







Socialafdelingen
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sundby Hvorup Boligselskab
Politiet
Frivilligområdet
Foreningslivet.

De enkelte områder udpeger repræsentanter til arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppens opgaver
Arbejdsgruppen skal udarbejde anbefalinger ift. fremtidige konkrete indsatser på Løvbakken. Det forventes,
at de enkelte arbejdsgruppemedlemmer bidrager indholdsmæssig til den indledende kortlægning samt
kommer med forslag til konkrete indsatser. Som supplement til arbejdsgruppen inddrages netværkskoordinator i kortlægningsarbejdet.
De børn og unge, som bruger tilbuddene i dag, samt deres forældre inddrages i processen gennem en
workshop mellem 2. og 3. arbejdsgruppemøde.
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Aktivitets- og tidsplan
Kommissoriet godkendes af Forvaltningsledelsen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, inden arbejdsgruppen påbegynder sit arbejde. Kommissoriet fremsendes ligeledes til orientering til Sundheds- og Kulturforvaltningen samt Skoleforvaltningen.
Når kommissoriet er godkendt, udarbejdes der en detaljeret tids- og aktivitetsplan for arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppen afrapporterer til børne- og familiechef Hans Christian Mariegaard, der er ansvarlig for efterfølgende indstilling til Forvaltningsledelsen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen samt Familie- og Socialudvalget.
Tid
20. december 2016
Ultimo januar 2017
Primo februar 2017
Medio februar 2017
Primo marts 2017
Primo marts 2017
15. marts 2017
24. marts 2017
25. marts-11.april 2017
19. april 2017
28. april 2017

Aktivitet
Godkendelse af kommissorium i FL i FB
1. arbejdsgruppemøde
2. arbejdsgruppemøde
Workshop for børn og forældre
3. arbejdsgruppemøde
Arbejdsgruppen afrapporterer til børne- og familiechef
Indstilling 1. behandles i Forvaltningsledelsen i FB
Indstilling 1. behandles i Familie- og Socialudvalget
Høringsperiode
Indstilling 2. behandles i Forvaltningsledelsen i FB
Indstilling 2. behandles i Familie- og Socialudvalget

Kommunikationsplan
Det er afgørende, at arbejdsgruppens deltagere løbende afstemmer indhold med eget bagland. På den måde sikres opbakning til den endelige afrapportering.
Al materiale ift. arbejdsgruppen bliver løbende journaliseret i e-Doc: 2016-072094-1
Ressourcer
Der er planlagt 3 arbejdsgruppemøder af 2 timers varighed samt en workshop af 3 timers varighed. Det forventes desuden, at arbejdsgruppens medlemmer mellem møderne afsætter ressourcer til at varetage de
opgaver, der aftales i arbejdsgruppen.
I 2017 er der 2,55 mio. kr. til klubaktiviteter, mens der fra 2018 og fremadrettet er 0,65 mio. kr. årligt. Der er
fortsat 2. mio. kr. til det opsøgende arbejde i området. Det er denne økonomiske ramme, som arbejdsgruppen skal forholde sig til, når der anbefales konkrete indsatser.
Evaluering
Processen i arbejdsgruppen evalueres på sidste arbejdsgruppemøde. Erfaringerne kan tages med videre i
den samlede undersøgelse af tilbudsviften i Løvvangsområdet, som foretages af Sundheds- og Kulturforvaltningen.
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