Kommissorium for udvikling og implementering af FREMDRIFT
I forbindelse med budget 2019 har Byrådet besluttet, at Ældre- og Handicapforvaltningen skal etablere en ny
driftsenhed under navnet FREMDRIFT.
Etableringen af FREMDRIFT tager afsæt i en række danske kommuners gode erfaringer med at møde borgere, der ansøger om bostøtte efter Servicelovens § 85 på en helt ny måde uden ventetid og gennem en kort
afgrænset og målrettet indsats. Erfaringerne fra de andre kommuner viser, at den nye tilgang har reduceret
udgifterne på bostøtteområdet betydeligt.
Formålet med at etablere FREMDRIFT er at arbejde med en helt ny tilgang på bostøtteområdet, der fremmer
den enkeltes mulighed for at leve et selvstændigt liv på egne præmisser.
Udviklingen og implementeringen af FREMDRIFT skal ske gennem en aktiv og bred involvering af borgere,
frontmedarbejdere og øvrige relevante interessenter. En proces, der skal sikre, at FREMDRIFT etableres på
baggrund af viden og erfaringer fra praksis, og med størst muligt fokus på, hvad der giver mening ud fra et
borgerperspektiv.
Arbejdet med udvikling og implementering af FREMDRIFT skal tage udgangspunkt i formålet med enheden,
nemlig at iværksatte indsatser, der understøtter det enkelte menneske i at opnå øget trivsel og
selvstændighed.
Indsatserne skal være individuelt tilrettelagt med afsæt i, hvad der giver mening for den enkelte, de skal
være af forebyggende, målrettet og tidsafgrænset karakter og skal tilrettelægges i samarbejde med den
enkelte borger. I tilrettelæggelsen af indsatserne inddrages endvidere, i det omfang det er relevant,
lokalsamfundet, frivillige foreninger og andre ressourcer.
Målgruppen for FREMDRIFT er som udgangspunkt mennesker med social pension, der oplever udfordringer i
livet.

Projektorganisering
I arbejdet med FREMDRIFT oprettes en projektorganisation, som i henhold til opgavebeskrivelsen og
tidsplanen, har ansvaret for udviklingen og implementeringen af enheden.

Projektorganisation for udviklingen og implementeringen af FREMDRIFT
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Gruppesammensætning
Ved etablering af projektorganisationen nedsættes et borgerpanel, et frontmedarbejderpanel og et
omverdenspanel, der initieret af arbejdsgruppen, skal bidrage med input og perspektiver i forhold til
relevante temaer vedrørende udviklingen og implementeringen af FREMDRIFT.
Borgerpanel
Til borgerpanelet inviteres 8-10 nuværende og tidligere modtagere af støtteindsatser på handicapområdet.
Frontmedarbejderpanel
Frontmedarbejderpanelet kommer, som navnet afslører, til at bestå af 8 frontmedarbejdere på
handicapområdet. For at sikre størst mulig sammenhæng i arbejdet lægges der op til, at de to
frontmedarbejderrepræsentanter i arbejdsgruppen endvidere bliver en del af frontmedarbejderpanelet.
Omverdenspanel
Til omverdenspanelet anbefales inviteret 8-10 deltagere, repræsenterende ex De Frivilliges Hus, FOKUS
Folkeoplysningen, AOF, Headspace, Kvalitets- og Innovationsenheden (ÆH), Sundheds- og
Kulturforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Arbejdet i de tre paneler vil blive faciliteteret af forvaltningens planlæggere.
For at sikre bred repræsentation i arbejdsgruppen og styregruppen foreslås følgende grupper som
udgangspunkt nedsat:
Arbejdsgruppe
 Sekretariatschef Charlotte Egeblad (formand)
 Visitationschef Lene Kalstrup
 VVH medarbejderrepræsentant
 Fagcenterchef Jonna Kastbjerg
 Leder af Aalborg AKTIV/FRI-TID Karin Leth Kristensen
 Leder af Rehabiliteringscenter Aalborg Hanne Hostrup
 Medarbejderrepræsentant fra Økonomiafsnittet
 Frontmedarbejder i Fagcenter for Socialpsykiatri Rikke Pedersen
 Frontmedarbejder i Fagcenter for erhvervet hjerneskade Jannie Kragh Rasmussen
 Konsulent i Enheden for samskabelse i Behandlingspsykiatrien Camilla Krogh
 Planlægger Julie Kiilerich (facilitator)
Styregruppe
 Myndighedschef Ove Gerhard (formand)
 Handicapchef Alice Aagaard
 Visitationschef Lene Kalstrup
 Sekretariatschef Charlotte Egeblad
 FTR-SL Henrik Flyvbjerg
 FTR-FOA Tinna Kristensen
 FTR-DS Christina Mebus
 Planlægger Julie Kiilerich (facilitator)
Følgegrupper
Som det gælder for Designplan 2109-22, kommer FMU og Handicaprådet også i forhold til FREMDRIFT til at
fungere som følgegrupper.

Opgavebeskrivelse for Arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen har ansvaret for at planlægge, koordinere og igangsætte initiativer i forhold til udvikling og
implementering af FREMDRIFT. Arbejdsgruppen skal herunder sikre involvering af borger-,
frontmedarbejder- og omverdenspanelerne i forhold til centrale tematikker og spørgsmål.
Arbejdsgruppen har desuden til opgave at:
 Udarbejde en deltaljeret tids- og procesplan for udvikling og implementering af FREMDRIFT
 Sikre at der nedsættes et borger-, frontmedarbejder- og omverdenspanel
 Planlægge, igangsætte og koordinere temadrøftelser i panelerne
 Sikre, at input og anbefalinger fra borger-, frontmedarbejder- og omverdenspanelerne bringes med i det
videre arbejde
 Udarbejde en tidsplan for ansættelse af leder og medarbejdere, samt udarbejde stillingsopslag til lederen
af FREMDRIFT
 Sikre, at enheden etableres i ”Egestadshus” efter tidsplanen
 Løbende inddrage og orientere Styregruppe og Følgegrupper om udviklingen i arbejdet

Overordnet foreløbig tidsplan
30. okt.

FL (godkendelse af høringsgrundlag)

01. nov.

AMU-MYN (kort præsentation af kommissorium med henblik på drøftelse i FMU)

05. nov.

AMU-HAN (kort præsentation af kommissorium med henblik på drøftelse i FMU)

14. nov.

ÆHU (godkendelse af høringsgrundlag)

29. nov.

Handicapråd (drøftelse af kommissorium)

06. dec.

FMU (drøftelse af kommissorium)

11. dec.

FL (godkendelse af kommissorium)

12. dec.

ÆHU (godkendelse af kommissorium)

xx. dec.

Indledende møde i arbejdsgruppen
- Udarbejdelse af detaljeret tidsplan for det videre arbejde
- Nedsættelse af borgerpanel
- Nedsættelse af frontmedarbejderpanel
- Nedsættelse af omverdenspanel

xx. jan.

Indledende møde i panelerne

xx. jan.

Møde i arbejdsgruppen

xx. feb.

Møde i styregruppen

xx. feb.

Møde i arbejdsgruppen

xx. feb.

Møde i følgegruppen (FMU)

28. feb.

Møde i følgegruppen (Handicaprådet)

01. maj.

Tiltrædelse af leder for FREMDRIFT

