
 

Rådmandsindstilling: Navneændring lokalcentre 

Den 21. december 2018, Strategi og Udvikling  

Baggrund: 
Som led i at åbne lokalcentrene op og styrke rådsarbejdet besluttede Chefteamet i maj måned 2017 et 
sæt nye vedtægter for rådene på hhv. lokalcentre og plejehjem. Områderne er i fuld gang med at imple-
mentere den nye ramme lokalt. Den tidligere styregruppe – nu følgegruppe understøtter processen på 
tværs blandt andet ved at sikre vidensdeling, kommunikation og iværksætte relevante tværgående aktivite-
ter. Følgegruppen giver løbende tilbagemelding til CT og i seneste status (februar 2018) var en af følge-
gruppens anbefalinger, at Sundhed og Omsorg fandt et nyt navn for lokalcentrene, med henblik på at 
styrke fortællingen om, at lokalcentrene er for alle.  

Sundhed og Omsorgsudvalget drøftede en eventuel navneændring på udvalgsmødet d. 3. oktober. Der er 
generel opbakning til forslaget om at ændre navn. 

Områderne har haft indstillingen til kommentering. Områderne påpeger, at det er vigtigt, at de enkelte ste-
der selv kan vælge individuelle lokalcenternavne i et samarbejde med råd og relevante aktører lokalt.  
 

Beslutninger: 

Chefteamet skal: 
 
At 1) beslutte, om der skal findes en ny fællesbetegnelse for lokalcentre 
 
At 2) beslutte, at hvis der nikkes til 1), at processen forløber som beskrevet i bilag 1.  
 
At 3) beslutte, at hvert lokalcenter i tillæg kan beholde eller vælge et navn, som beskriver stedets sær-
egenhed. Navnet besluttes i et samarbejde mellem direktioner, medarbejdere, råd og andre relevante ak-
tører lokalt.   

Effekt: 
Navneændringen skal bidrage til at understøtte åbne lokalcentre og implementeringen af Slip Kræfterne 
Fri. Effekten for borgerne er:  

• At flere løftes ind i fællesskaberne lokalt 

• At flere deltager/bidrager -> øget medborgerskab 
 
Der måles allerede på disse ifm. budgetmål og Aarhusmålet om medborgerskab.  
 

Opfølgning: 
 
Følgegruppen for Slip Kræfterne Fri følger udviklingen i deres halvårlige statusrapporteringer til CT. 

 

Kommunikation: 
Beslutningen kommunikeres ud via CT’s 5 minutter og Det Faglige Hjørne.  

Navneændringen indtænkes i den nye fortælling om lokalcentrene/ brandingen ”Sammen om Aarhus”, som har 
til formål at skabe synlighed omkring muligheder, fællesskaber og faciliteter på de 37 lokalcentre. Følgegrup-
pen arbejder på at supplere det digitale kit og den visuelle identitet med en kort film og en eventuel artikel i VI-
TAL.  

Hjemmeside og dokumenter tilrettes løbende så de afspejler navneændringen. 

Implementering: 

• Igangsættelse af proces for valg af ny fællesbetegnelse januar-februar jævnfør bilag 1. 

• Direktioner og lokale råd drøfter tillægsnavne til lokalcentre i deres respektive områder og giver tilba-
gemelding til CT 

• Den nye fællesbetegnelse tages i brug, der fjernes/udskiftes skilte og hjemmesider og dokumenter 
tilrettes, så de afspejler navneændringen 

• Navneændringen indtænkes i Følgegruppens fortsatte branding af lokalcentrene i ultimo 2018/ primo 
2019.   

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
x 

 
Lukket indstilling 

 
 

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Områderne, MTM (skiltning)  

Ansvarlig leder/afdeling:  
Maj Morgenstjerne, Udvikling 

Deltager på mødet:  
Maj Morgenstjerne og Henriette Andersen 

 

Direkte udgifter 
2018 2019 2020 2021 

 200.000 18.500 18.500 

Udgiften finansieres indenfor budgettet til §18-puljen 
Afd. grundbudget x Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 
Der afsættes 200.000 kr. til ændring af vejskiltning og fysisk materiale. Tallet baserer sig på MTM’s beregning 
over udgifter ifm. ændring af navneskilte (1 vejskilt pr. lokalcenter – evt. øvrige pilles ned)   
 
Områderne afholder eventuelle udgifter forbundet med navneændringen lokalt dvs. evt. skiltning inde på ma-
triklen og fysiske materiale som er stedspecifikke. 
 
Udgifter til tværgående kommunikation finansieres af de tidligere afsatte midler til Slip Kræfterne Fri. 

 

 
Implementering af Slip 
Kræfterne Fri lokalt 

Beslutning  Proces omkring nyt navn Beslutning af ny fællesbe-
tegnelse i CT 

Navneændring indtænkes i 
branding af lokalcentrene 

Opfølgning til CT 

    

 1-3 kvartal 2018 Dags dato 1. kvartal 2019  Senest 1. marts 2019 2019 Halvårligt 



Referat: 

Chefteamet besluttede 

• at der skal findes en ny fællesbetegnelse for lokalcentre 

• at processen forløber som beskrevet i bilag 1.  

• at hvert lokalcenter i tillæg kan beholde eller vælge et navn, som beskriver stedets særegenhed. Det skal have et lokalt islæt (feks. om-

råde/sogn/vej). Navnet besluttes i et samarbejde mellem direktioner, medarbejdere, råd og andre relevante aktører lokalt.   

 


