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Videreførsel af BOBLberg
04.62.88

Beskrivelse:
Man prioriterede til budget 2019 at indgå et samarbejde med Boblberg som et forsøg på at udbrede borger til
borger løsningen i Vesthimmerlands Kommune. På baggrund af de erfaringer, som der er gjort indtil nu i
samarbejdet, er der følgende resultater medio maj 2019:
- 804 borgere har oprettet sig i Vesthimmerlands Kommune (2,60 % af alle borgere over 14 år)
- 83,8 % har fået respons (højere bevarelsesprocent end landsgennemsnit)
- Gennemsnitsalderen er 33,34 år
- Flere ”udsatte” borgere end gennemsnittet i de andre kommuner
- Disse emner fylder mest: Ensomhed, angst, psykisk svært, venskab og reservebedste
Boblberg samarbejder i dag med +30 kommuner og har mere end 165.000 medlemmer.
Boblberg er udvalgt til at deltage i 4 større projekter i samarbejde med 5 kommuner, to regioner og flere
universiteter som indeholder: Lukkede grupper for pårørende til demente, støtte borger bobler til psykiatrien i
region Syddanmark, online besøgsfunktion mv..
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):
Se VIVE og KL
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og
unge):
Boblberg understøtter i høj grad Vesthimmerlands Kommunes fokusområder, såsom at Vesthimmerland skal
være et godt sted at leve, og hvor der er fokus på netværksdannelse, opretholdelse af Mental Sundhed
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Boblberg understøtter i høj grad, at borgere, der kan selv, skal selv. Boblberg understøtter, at borgere finder
sammen om fælles interesser, og på denne vis understøtter at mindske ensomheden.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Konsekvenser for service til borgerne:
Borgere, der oplever sig ensomme/mangler hjælp/ønsker at tilbyde hjælp i hverdagen, har med Boblberg
mulighed for at finde sammen med ligesindede.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Ældrerådet, LokalMED Forebyggelse og Myndighed
Afledt ændring i taksten for området:

