Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 9.

Orientering om Sæt Skrald på Fællesskabet i Handicapafdelingen
2017-053466
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget orientering om den kommende
tværgående prøvehandling omkring Sæt Skrald på Fællesskabet.

Beslutning:
Til orientering.
Ældre- og Handicapudvalget ønsker en status om projektet i sidste halvdel af 2019.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Handicapafdelingen og By- og Landskabsforvaltningen har gennem længere tid drøftet potentialerne for at
indgå et samarbejde på tværs af forvaltningsområderne involverende borgere med tilknytning til
Handicapafdelingen. En arbejdsgruppe bestående af Jonna Kastbjerg, Morten Højgaard, Lajla Holtebo
Gregersen og Thomas Haugaard har løbende arbejdet med at udvikle konceptet for prøvehandlingen, der nu
foreligger.
By- og Landskabsforvaltningen (BLF) ønsker at rette yderligere fokus på, hvordan borgerne i Aalborg
Kommune kan motiveres/nudges til at understøtte renhold af byen og forskønnelse af arealer, der ligger
udenfor BLFs ressortområde. Handicapafdelingen har i forvejen haft et projekt i Socialpsykiatrien
(Botilbuddet Regnbuen), der har kørt netop med dette fokus og med en afledt sidegevinst i, at de borgere,
der har været involveret, har rykket sig på en lang række andre parametre – sundhedsmæssigt og socialt.
Kort sagt en gevinst for alle parter og helt i tråd med kerneopgaven - og samtidig et godt eksempel på,
hvordan vi i fællesskab kan tilgå udfordringer i fællesskab mellem kommune, borger og erhvervsliv, hvor
sidstnævnte lokalt har været involveret som bidragsyder.
Dette har nu udmøntet sig i et forslag til en række prøvehandlinger, hvor der lokalt på 2 udvalgte tilbud fra
hvert fagcenter igangsættes initiativer, der understøtter samme tænkning, men som samtidig skal have deres
eget liv ud fra de enkelte tilbuds kontekst og hverdag. Prøvehandlingerne tænkes ind i forhold til ”Gør os
grønnere kampagnen” og hænger tæt sammen med Handicapafdelingens handleplansindsatser for
sundhedspolitikken 2019-2022 samt ”Under Åben Himmel”, der er politikken for Natur, Parker og Udeliv.
Det er afgørende, at ejerskabet ligger lokalt i de deltagende tilbud og koordineres gennem
Handicapsekretariatet. Der planlægges tre koordinerende møder i perioden fra december 2018 til juni 2019.
Intern tidsplan:
 Prøvehandlingerne kører henover perioden december 2018 til juni 2019.


December 2018 til marts 2019 rettes der fokus på at finde frem til, hvordan man lokalt vil arbejde
med prøvehandlingerne.



Marts, april, maj og juni udfoldes de lokale prøvehandlinger



Juni evalueres der gennem lærerige fortællinger. Der trækkes lod mellem de deltagende om billetter
til Grøn Koncert 2019 for hele tilbuddet (sponsoreret af Grøn Koncert)



Juli deltager de udtrukne vindere i Grøn Koncert.



September 2019 - De lærerige fortællinger præsenteres på Bæredygtighedsfestivalen 2019.

Tidsplan
C-HAN
FL (orientering)
ÆHU (orientering)

03.12.2018
18.12.2018
09.01.2019
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