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Fokusområde

Innovation og sociale investeringer - nye veje til bedre velfærd

Udfordring

Med en politisk ambition om ”nye veje til bedre velfærd”, er der
lagt op til at prøve kræfter med helt nye løsninger. Både lokalt i
mødet med borgerne og strategisk.
I årene fremover vil den kommunale rolle gennemgå nye forandringer. Fra myndighed og klassisk leverandør af ydelser til også at være rammeskaber for løsninger på tværs af private virksomheder, videninstitutioner, civilsamfundet (borgere og foreninger) samt os selv.
Innovative pilotprojekter kan bane vejen for at lande det muligt
nye, inden vi tager det til os i driften.
En af tidens udfordringer i forhold til at finde på nye velfærd inden for rammerne er organisatorisk, og knytter sig til enten
manglende sammenhæng mellem systemer eller potentiale for
sammenhæng mellem systemer.
I de seneste par år har vi set en række tværaktør-initiativer i
vores kommune, der tager fat i at finde nye løsninger på samfundsudfordringer, der ikke alene beror på et kommunalpolitisk
ansvar eller beslutning, eksempelvis:
-

-

-

Vækst med social bundlinie (Den Sociale Kapitalfond)
Co-creation Gullestrup (Rigspolitiet, foretagsomhed og
tryghed)
Partnerskaber om sociale investeringer (Privat investor
og national frivillig organisation i strategisk samarbejde
med Herning Kommune)
Klogere på arbejde i lokalsamfundet (Restudy og VUC)
Unges mindset i Brændgaardområdet (A.P. Møller financierer og privat formidler underviser lokale voksne
på tværs af offentlige, private og frivillige aktører)
Eco village (Studsgaard, bæredygtig udvikling)
Forebyggelse af frafald på erhvervsuddannelser (Rockwool-fonden via Business Region Midt Vest)

Disse initiativer er pioner-eksempler på ”nye mulige veje til
bedre velfærd” og har alle rod i en bred forståelse af socialøkonomien og dens mange muligheder. Ikke alle eksempler i kommunen er nævnt her, og flere er helt sikkert på vej.

Mål

At udvikle kommunale rammer for styrkelse af nuværende og
nye socialøkonomiske tiltag på tværs af hhv. private virksomheder, foreninger og civilsamfund og den kommunale økonomi
Formålet er fortsat et finde nye veje til løsning af lokale udfordringer som eksempelvis: ledighed, tryghed, ensomhed lavt
uddannelsesniveau, stigende sundhedsudgifter, tab af arbejdspladser mv.
At videreudvikle ambitionen om partnerbaserede sociale investeringer på tværs af budgetområder.
At nytænke den årlige innovationskonkurrence som er en måde at anerkende de bedste lokale innovationstiltag på.

Veje til målet

Igangværende initiativer:
Ansøgning om midler til gennemførelse af de mere eksperimenterende initiativer, herunder aktuelt
- klogere på arbejde i lokalsamfundet (øget uddannelsesniveau, bevarelse af arbejdspladser, lokal involvering af borgere)
- Co-creation Gullestrup (jobskabelse og foretagsomhed i lokalområde til fremme af tryghed og social sammenhængskraft i et
lokalområde)
Ved at gentænke innovationskonkurrencen for 2018

