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Løsning: Database over kommunale projekter og tilbud
Gruppens overordnede problemstilling byggede på, hvordan samarbejde mellem arbejdsmarked- og sundhedsafdelingen kunne fremmes. Et konkret
afsæt kunne derfor være at lave en database over, hvilke projekter, samarbejder og muligheder der allerede var til stede i kommunen. Denne
database skulle derefter udbydes til begge afdelinger, så yderligere samarbejde kunne opstå. Underliggende for denne idé er en model for
samarbejde på tværs af det kommunale, private og civilsamfundet. Det betyder med andre ord, at databasen skal dække over, hvilke muligheder der
for eksempel er at finde i blandt borgerne i civilsamfundet, blandt de ansatte i kommunerne eller i private virksomheder. Databasen er derfor en
værkstøj til bedre samarbejde, samtidig med at den kan bruges til at måle fremgang. Hvis et værktøj af denne størrelse kunne sættes i gang ville den
også kunne udlånes til nabokommuner og lignende.
De tre første skridt
Gruppen arbejde ikke med, hvilke skridt der skulle tage for at idéen kunne realiseres. Derimod var der en diskussion om, hvordan og hvorledes denne
database skulle ”sættes op”.
Skulle den kunne laves elektronisk eller ville det være smartere, hvis der var en person ansat til at føre og følge projekterne til døren, var et spørgsmål
som blev stillet.
Hvad end det blev en stilling eller en computerdatabase, kunne man forestille sig, at der skulle dannes et oveblik over, hvilket tilbud der allerede var i
kommunen. Dette skulle derfor monitoreres og sættes i system. Derefter kunne næste skridt være at undersøge om de nuværende tilbud kunne
kædes sammen med nye tilbud eller samarbejder. Således kunne en cirkulær proces forestilles at hænge sammen.
Udfordringer
At udforme denne database ville kræve en stor mængde ressourcer og muligvis også en ny ansættelse, hvilket ikke alle kommuner ville være i stand
til. Man bliver derfor nødt til at se på, hvordan implementeringen af dennes idé kunne gøres lokalt.

