Kommissorium for arbejdet med strategisporet:

En kommune hvor alle er med
Baggrund
Udviklingspolitikkens femte strategispor En kommune hvor alle er med er udgangspunktet for
Byrådets indsats.
I strategisporet hedder det blandt andet:
Skanderborg Kommune er et sted med mange forskellige
ressourcer, som kan være med til at sikre, at alle mennesker har
en plads i fællesskabet, uanset hvilke vilkår man kommer fra, og
hvilken baggrund man har.
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Byrådet råder over mange ressourcer og tilrettelægger en række
indsatser til gavn for fællesskabet. Men Byrådet er samtidig
optaget af at anvende de kommunale institutioner og indsatser i
samspil med de mange andre, som er aktive i forhold til at udvikle
og sikre et sammenhængende fællesskab, som kan rumme alle. Det
gælder de nære lokalsamfund, foreningerne, virksomhederne, kirken, aktive borgere, frivillige m.v., som alle er vigtige med-aktører
i forhold til at sikre, at alle kan finde en plads i fællesskabet.
Kommissoriet bygger videre på den fælles proces, hvor
Socialudvalget sammen med Kultur-, Sundheds- og
Beskæftigelsesudvalget og Undervisnings- og Børneudvalget har
opbygget fælles viden og forståelse af de nuværende initiativer,
indsatser og udfordringer, og den måde det opleves af borgerne.
Mål
Byrådets vision handler om at se mennesket med ressourcer,
potentialer og parathed til at bidrage til fællesskabet.
Med strategisporet ønsker Byrådet at udleve visionen om
mennesker møder mennesker ved at:



alle mennesker skal have mulighed for at indgå i
meningsfulde fællesskaber.
der skabes en positiv udvikling i forhold til udsatte borgere
og udfordringen med at bryde negativ social arv.

Særligt i forhold til de professionelles arbejde skal borgerne opleve
en styrket tværgående kommunal indsats, der suppleres af det
frivillige sociale arbejde. Udgangspunktet er en tilgang baseret på
den enkelte borgers ressourcer, hvor tillid er udgangspunktet i
kontakten.
Opgaver
Opgaven for Socialudvalget, Kultur-, Sundheds- og
Beskæftigelsesudvalget samt Undervisnings- og Børneudvalgets er:
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1. at afklare om strategisporet giver anledning til revision af de gældende politikker, som
udvalgene er ansvarlige for.
2. at sikre rammerne for bedre kommunikation og tæt dialog med borgerne i målgruppen så
deres input kan bruges i arbejdet med politikkontrol og politikformulering, herunder at:
2.1. inddrage Byrådet i forhold til spørgsmålene om der i Skanderborg Kommune skal
laves en politik for socialt udsatte og etableres et råd for socialt udsatte.
3.

at indgå i dialog med relevante aktører i lokalområderne og sikre et bredt kendskab til de
kommunale ressourcer og indsatser, så man kan understøtte medborgerskabet i de nære
lokaleområder, hvor man kan hjælpe nye ind i de eksisterende fællesskaber.

4.

at beskrive omfanget af den gruppe indenfor udvalgenes områder, der ikke føler sig som
del af fællesskabet, så vi kan målrette ressourcerne. Her skal vi være opmærksomme på, at
nogle bevidst ønsker at fravælge fællesskabet. Her skal vi være opmærksomme på, at
nogle bevidst ønsker at fravælge dele af fællesskabet og at dem med størst behov for
fællesskab måske har sværest ved at magte det.

5.

at søge inspiration fra andre kommuner om aktuelle initiativer og erfaringer med at sætte
kommunale ressourcer i spil sammen med frivillige og foreningsdrevne ressourcer i
civilsamfundet. I den forbindelse skal det vurderes, om der skal laves nye tiltag eller om vi
allerede har eksisterende tiltag, til at imødekomme de behov, der er.

Arbejdsformen
Socialudvalget er ansvarlig for indsatsen, der gennemføres i tæt samarbejde med Kultur-,
Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Undervisnings- og Børneudvalget.
For at fastholde det tværgående politiske følgeskab til arbejdet forankres det i en
arbejdsgruppe bestående af to udvalgsmedlemmer fra henholdsvis Socialudvalget, Kultur-,
Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Undervisnings- og Børneudvalget.
Arbejdsgruppen igangsætter opgaverne i kommissoriet. Medlemmerne i arbejdsgruppen
refererer tilbage til de respektive fagudvalg og sikrer den løbende opfølgning på arbejdet med
de igangsatte initiativer. Hvis arbejdsgruppen finder det hensigtsmæssigt kan sager tages op
på fællesmøder med de tre fagudvalg.
Gruppens arbejde koordineres af Byråds- og direktionssekretariatet og understøttes
administrativt af frivillighedskoordinatoren, samt fagsekretariaterne.
Der skal inviteres bredt ind i forhold til samarbejde og samspil for at nå målet om, at ingen
ufrivilligt skal stå uden for fællesskabet. Det kan eventuelt ske i samarbejde med Rådet for
Socialt Udsatte, Folkeoplysningsudvalget eller andre organisationer og foreninger.
Det er derfor naturligt at afdække samarbejdsmulighederne i forhold til § 17.4 opgaveudvalget
om demokrati og borgerinddragelse, hvor det kunne være relevant at interessere sig for
opgaveudvalgets prøvehandlinger til forbedring af demokrati og borgerinddragelse.
Der er i arbejdet med initiativerne mulighed for afvikling af åbne arrangementer,
temadrøftelser, studieture, dialogmøder, arrangementer i
lokalområder m.m. Udgifter i forbindelse med arbejdet med
Byråds- og direktionssekretariatet
strategisporet afholdes inden for eksisterende budget.
Arbejdet igangsættes efter Byrådets godkendelse af kommissorium og
forventes afsluttet inden udgangen af nuværende byrådsperiode i
2021. Der følges op hvert halve år med en status på initiativerne.
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