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565 Samarbejde med Boblberg - Godkendelse
00.01.00-A00-11-20 – HenrieLa
Resumé
SSU har afholdt temadrøftelse firmaet Boblberg på SSU møde i september 2020.
Boblberg er en digital borger-til-borger-portal, hvor borgere hjælper hinanden og bobler om
fælles interesser, oplevelser, sociale aktiviteter og meget mere. Boblbergs målgruppe rækker
med andre ord langt ud over SSU’s ressortområde.
Med denne sag lægges der op til, at samarbejde med Boblberg indgår som plusforslag til
budget 2022.
Indstilling
Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at
1. samarbejde med Boblberg indgår som plusforslag til budget 2022.
Beslutning fra Social og Sundhed, 6. jan. 2021, pkt. 267:
Indstillingen ikke godkendt. Der ønskes en sag forelagt for alle udvalg inklusiv ØU, hvor hvert
udvalg tager stilling til, om de ønsker at medvirke til hver at finansiere en femtedel af det
samlede beløb på 72.000 kr.
Beslutning fra Direktionen, 15. februar 2021, pkt. 3:
Fremsendes til politisk drøftelse af SSU's forslag. Der gøres opmærksom på, at SSU's
beslutning skal forelægges ØU før en eventuel drøftelse i fagsudvalgene.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2021, pkt. 225:
6 medlemmer (V+A+C+N) ønsker at sende sagen til drøftelse/høring i de respektive
fagudvalg.
1 medlem (O) stemmer imod og anmoder om, at sagen forelægges KB.
Beslutning
ØU's beslutning blev fastholdt.
2 medlemmer (O) stemmer imod, da bevillinger af denne art skal fremgå af budgettet.
Beskrivelse af sagen
Boblberg er et digitalt mødested, som har til hensigt at motivere inaktive borgere, forebygge
ensomhed og sikre den mentale og fysiske sundhed. Boblbergs målgruppe rækker med andre
ord langt ud over SSU’s ressortområde, hvilket uddybes i vedlagte bilag.
Den 30. september 2020 deltog repræsentanter fra den digitale platform Boblberg i
temadrøftelser med SSU. Mødereferat er vedlagt som bilag.
På den baggrund har SSU bedt forvaltningen om at undersøge, om øvrige forvaltninger og
Frivillighedscenteret ønsker at være med, og hvad andre kommuner har af erfaringer. Endelig
ønsker SSU at vide, hvordan Boblberg beregner deres priser.

Sidetal: 2
Daglig leder af Stevns Frivillighedscenter ser positivt på et kommunalt samarbejde med
Boblberg, idet Boblberg tænkes at være et godt supplement til de etablerede foreninger og
dermed kan være med til at inkludere mennesker, der ikke tiltrækkes af de etablerede
foreninger. Stevns Frivillighedscenter vil gerne være med til at udbrede kendskabet til
Boblberg. Samtidig påpeges det, at det er vigtigt, at der er styr på brugernes datasikkerhed.
Køge Kommune har oplyst, at Boblberg i høj grad er med til at understøtte det kommunale
arbejde, idet medarbejderne har mulighed for at guide borgerne til fællesskaber via Boblberg.
F.eks. i form af netværk for borgere der har afsluttet et kommunalt træningsforløb. Og f.eks. i
forlængelse af de forebyggende hjemmebesøg, hvor borgere har etableret venskaber i privat
regi. For bare at nævne et par eksempler. Derudover bruger Køge Kommune de
statusrapporter, som Boblberg udarbejder for kommunen, som en del af datagrundlaget, når
kommunen skal justere i egne tilbud.
Også i nabokommunen Faxe udtrykker de tilfredshed med at samarbejde med Boblberg.
Det vil koste Stevns Kommune 6.000 kr. pr. mdr. alt inkl. at samarbejde med Boblberg. Prisen
beregnes ifølge Boblberg ud fra interval af kommunens størrelse (antal borgere).
De øvrige forvaltninger i Stevns Kommune ser positivt på projektet, men kan ikke anvise en
varig finansiering. Forvaltningen foreslår derfor at projektet medtages i budget 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Abonnementsprisen for den digitale platform Boblberg vil koste Stevns Kommune 72.000,00
kr. pr. år i 2020 priser.
Det vil ikke være muligt at finde varig finansiering i indeværende budget. Forvaltningen
henviser derfor til, at samarbejde med Boblberg kommer til at indgå i budget 2022 som et
plusforslag.
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