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1) Drøftelse og godkendelse af ”Redegørelse til Borger &
Arbejdsmarked om Boblberg”
Frivillighuset Vindrosen har på sit samarbejdsmøde med Borger & Arbejdsmarked
Sekretariatet d. 22. april bedt om at få drøftet mulighederne for at Esbjerg Kommune
genovervejer forlængelsen af sin aftale med den digitale platform Boblberg.dk, der udløber
den 1. september 2020. Sagen skal drøftes på Vindrosens samarbejdsmøde med
Sekretariatet den 20. august og muligvis fremlægges for Socialudvalget den 25. august.
Sekretariatet har anmodet Frivillighuset Vindrosen om senest den 8. juli at fremsende en
redegørelse om, hvorfor Vindrosen mener, at Esbjerg Kommune bør forlænge aftalen med
Boblberg. Derfor er Vindrosens bestyrelse indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde den
6. juli for at drøfte sagen.
På mødet den 6. juli præsenterer daglig leder et udkast til redegørelse (bilag 1) samt
gennemgår de fremsendt bilag 2 og 3.
Bilag 1: ”Udkast til Vindrosens redegørelse til Borger & Arbejdsmarked om Boblberg”
Bilag 2: ”Statusrapport for Boblberg Esbjerg Kommune november 2019”
Bilag 3: ”Notat Sammenligning af SnakSammen/Boblberg og Online Befriender”.

Beslutning
Esbjerg Kommunes anmodes om, at Frivillighuset Vindrosen inddrages i
evalueringen af deres 1-årige pilotprojekt om Online Befriender.
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Frivillighuset Vindrosen fremsender en redegørelse til Borger & Arbejdsmarked
Sekretariatet, hvori Frivillighuset Vindrosen anbefaler, at Esbjerg Kommune
forlænger aftalen med Boblberg med følgende begrundelser:
8.134 borgere i Esbjerg Kommune er pr. 1. juli 2020 brugere af Boblberg.
Hvis aftalen ikke forlænges, vil de og andre borgere ikke længere have adgang til denne
digitale platform.
Brugerne i Esbjerg fordeler sig meget bredt på flere af forvaltningers ansvarsområder,
ligesom også tilflyttere tegner sig for en markant andel, for bl.a. at skabe sociale relationer
og mindske ensomhed.
Corona-krisen har vist et øget behov for digitale tilbud, hvor borgere let, trygt og gratis kan
kommunikere og mødes online med andre medborgere.
Boblberg har i samarbejde med Røde Kors vist, at de via data hurtigt kan spotte nye behov
og i fællesskab med andre udvikle nye funktioner som f.eks. SnakSammen.dk og
Sprogland.dk.
Boblberg har gennemført et testforløb med at understøtte demensramtes pårørende via
digitale fortrolige støtte- og kommunikationsgrupper kaldet ”Støttende Borger-Bobler”
med bl.a. Esbjerg Kommunes Videnscenter for Demens. Erfaringerne for dette
udviklingsprojekt bliver spændende at følge med henblik på, om andre pårørende- og
samtalegrupper kan have glæde af denne nye mulighed.
I Boblbergs foreningsmodul kan lokale foreninger synliggøre sig og invitere ind i
etablerede fællesskaber. Vindrosen vil derfor gerne bidrage aktivt til at udbrede
kendskabet til Boblberg blandt vores 170 medlemsforeninger.
Boblberg kan i samarbejde med Vindrosen bidrage til at imødekomme Esbjerg Kommunes
vision og mål i ”Strategi for den frivillig sociale indsats” samt flere af byrådets strategiske
satsninger i Vision 2025.
Frivillighuset Vindrosens bestyrelse anbefaler derfor, at Esbjerg Kommune ved en
forlængelse af aftalen med Boblberg:
•
•
•

finder en finansieringsmodel på tværs af relevante forvaltningerne/politiske udvalg,
da den digitale platform er relevant for alle borgere i Esbjerg Kommune.
etablerer tværgående samarbejdsfora mellem de relevante forvaltninger, der kan
understøtte aftalen med Boblberg og anvende de digitale udviklingspotentialer.
Vindrosen bliver en aktiv samarbejdspartner med Boblberg og Esbjerg Kommune
om den videre udvikling og udbredelse af platformen til borgere og foreninger i
kommunen.
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