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144 Cafe Stevnen - Godkendelse af samarbejdsaftale
27.15.12-S49-2506-14 – TinaMork
Resumé
I forlængelse af tidligere behandling på SSU møder den 12. november 2018 og 3. januar 2019,
omkring samarbejdsaftalen med Cafe Stevnen, KFUM´s sociale arbejde, foreligger der nu et
udkast til en ny samarbejdsaftale til godkendelse. Samarbejdsaftalen danner grundlag for det
bevilgede tilskud på 350.000 kr. fra 2019.
Indstilling
Sundhed og Omsorg indstiller til SSU, at:
1. samarbejdsaftalen med Cafe Stevnen, KFUM´s Sociale arbejde godkendes
Beslutning
Godkendt.
Ved førstkommende dialogmøde med styregruppen ønskes en drøftelse af behovet for og
indhold i den halvårlige afrapportering.
Sagsfremstilling
I forbindelse med at aftalen med Cafe Stevnen, KFUM´s Sociale Arbejde udløb den 31.
december 2018 skulle der forhandles en ny aftale om et tilskud på 350.000 kr.. I den
forbindelse har SSU bedt om en ekstern undersøgelse, foretaget ved BDO, af Cafe Stevnens
årsregnskab mv.
BDO´s anbefalinger til en kommende samarbejdsaftale bestod af følgende:
 tilskuddet fremadrettet bevilges ved, at Stevns kommune angiver hvilke kriterier/krav
der lægges til grund for tilskuddet
 Cafe Stevnen årligt indsender et budgetskema, som angiver hvorledes det kommende
års tilskud forventes anvendt
 ved årsafslutningen indsender Cafe Stevnen et regnskabsskema, hvor KFUM´s revisor
erklærer, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med Stevns kommunes
retningslinjer
 uforbrugte midler skal indgå i næste års budgetskema og regnskabsaflæggelse.
SSU besluttede på mødet den 3. januar, at udvalget ønsker at tilskuddet primært bør ydes til
en lederløn.
SSU besluttede på mødet den 12. november, at det er udvalgets ønske, at det kommunale
tilskud til Cafe Stevnen anvendes til at skabe et frivilligt socialt værested med gode muligheder
for bl.a. socialt samvær, samtaler og fællesspisning. Dette ønske forudsætter et fysisk sted at
være og en række frivillige, der ønsker at drive stedet. Det kan besluttes, at en del af det
kommunale tilskud anvendes til at aflønne en eller flere medarbejdere. Endvidere ønskes et
stærkt fokus på, hvordan Cafe Stevnen og Stevns kommune udvikler deres samarbejde til
vores sårbare og udsatte borgeres bedste.
Det nuværende udkast til en samarbejdsaftale vurderes til at imødekomme SSU´s ønsker til
denne, og derfor kan det anbefales at indgå aftalen.
Der er således indarbejdet en specifik målgruppe, ligesom der opereres med et fokus på
brugerne af værestedet, såvel som de frivillige – samt at man i perioder kan være begge dele.
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Der er indsat aftale omkring afrapportering, budget og regnskab.
Der er indsat aftaler om dialogmøder.
Styregruppens, herunder Stevns kommunes repræsentants, rolle er tydeliggjort, idet alt
budget-, regnskab-, årsrapport- og handleplansmateriale, som styregruppen modtager, også
går direkte til Stevns kommune.
Der er ikke nævnt nogen tilskudsstørrelse i samarbejdsaftalen, da denne altid vil være
underlagt den årlige budgetvedtagelse.
Der er ligeledes indarbejdet en endelig dato for samarbejdsaftalens ophør samt vilkår for
ønske til opsigelse tidligere og ved misligholdelse.
Økonomi
Samarbejdsaftalen med Cafe Stevnen udløser det budgetterede tilskud.



Bilag
Samarbejdsaftale mellem Stevns kommune og cafe stevnen
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