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NOTAT: Evaluering af opgaver og mål og fortsat drift af Byens hus

29. maj 2017

For at kunne gennemføre visionen for Byens hus, så godkendte byrådet den 28. januar 2015, punkt 9, at afsætte
midler fra udviklingspuljen frem til 2017 til en sekretariatsfunktion i Byens hus. Byrådet godkendte samtidig opgaver
og mål med udviklingsperioden og ønskede en evaluering efter to år, samt et oplæg til retningslinjer, plan for
inddragelse og forslag til fremtidig bemanding efter et halvt år. Retningslinjer, plan for inddragelse og organisering
blev godkendt af byrådet den 25. november 2015, punkt 329. Og ved samme lejlighed vedtog man princippet om at
lejeindtægter skulle tilfalde Byens hus.
Dette notat evaluerer opgaver og mål for Byens hus, beskriver økonomi og forslag til fremtidig drift og udvikling af
Byens hus.
Mål og opgaver
Målet og visionen for Byens hus er at fungere som ”et permanent folkemøde”, ”en katalysator for byliv”, ”en forpost
for kommunens attraktioner” og ”et sted for studerende”. Det er sekretariatets opgave at håndtere logistikken
omkring husets brug samt udvikle og koordinere aktiviteter både inde i huset og ude i bymidten – året rundt.
Sekretariatet skal desuden inddrage brugerne i arbejdet med at udvikle huset og samarbejde med relevante
aktører.
Stigende brug
Der har løbende været en positiv udvikling i husets aktiviteter siden opstart af sekretariatsfunktion den 15. maj
2015. På baggrund af aktiviteten i de første fire måneder af 2017 estimeres det, at huset runder 1800 bookinger i
2017. I 2016 var det 900 bookinger. Endnu mere markant er stigningen i offentlige møder og arrangementer, der
lader til at stige fra 169 i 2016 til at runde 500 i 2017 baseret på de første fire måneder af året, hvor der til og med
april er afholdt 190 offentlige møder og arrangementer. Hvis udviklingen fortsætter vil det være næsten en
tredobling.
Den markante stigning i belægningsgrad er gjort muligt af et bookingsystem, som løbende er udviklet særligt til
husets unikke behov. Derudover er det lykkedes at skabe en bred kommunikation af mulighederne for at bruge
Byens hus som mødested for kommunens indbyggere ved hjælp af en opdateret hjemmeside, brug af Kulturbasen
og kommunikation på de sociale medier; Facebook og Instagram.
Udvikling af formater for samskabelse
Sekretariatet har udviklet en række nye formater og gennemført prototype-test med det formål at styrke
indbyggerne i Roskilde Kommune i det aktive demokrati, fungere som en løftestang til samskabelse og være
katalysator for Den Dynamiske Bymidte herunder Stændertorvet. Arbejdet har udmøntet sig i formaterne:
Folkemøder, Byrådet i Bh og ByLivslab. Derudover er formatet Demokrati Fitness under udvikling med en ekstern
partner.
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Inddragelse af brugerne, koordinering og netværk
Sekretariatet faciliterer et månedligt koordineringsmøde for bymidteaktører med fokus på udendørsaktiviteter.
Derudover har sekretariatet faciliteret ad hoc netværks-arrangementer mellem aktører på bl.a. frivillig-, integration-,
bæredygtighed- og studie-området.
Udover det daglige dialog- og koordineringsarbejde har sekretariatet gjort sig erfaringer med en løbende
inddragelse af brugerne via workshops, hvor brugerne både inviteres til dialog, udvikling og samskabelse på tværs
af de etablerede grupperinger og brugertyper. Den løbende dialog foregår desuden i den lukkede facebook-gruppe
Byens hus – Brugerforum, hvor brugere også hjælper andre brugere. Sekretariatet har i foråret 2017 sat særligt
fokus på, hvordan det store borgerengagement, som huset oplever, kan organiseres fx i form af frivilliggrupper
dedikeret Byens hus. Dette er dog en løbende proces, som med respekt for opgaven ikke forventes afsluttet
foreløbig.
Samarbejde skaber bred forankring
Byens hus har formået at tiltrække et bredt udsnit af befolkningen i Roskilde Kommune samt et udsnit af de
eksisterende foreninger og særligt aktive i lokaldemokratiet. I den unge målgruppe er det fx sket gennem
partnerskaber med BGK (Billedkunstnerisk Grundkursus), ungeprojektet NextWork, uddannelsesinstitutionerne
RUC og UCSJ samt ved at understøtte brugergrupper som fx Ungdommens Røde Kors, ung Energi, Nørdklubben
og Roskilde Rotaract.
Fremtiden for Byens hus
Byens hus kræver fortsat sekretariatets ressourcer for at bevare det nuværende aktivitetsniveau og fortsat udvikle
og eksperimentere med Byens hus som et permanent ligeværdigt rum for det aktive lokal demokrati, igangsætter af
initiativer og opbakning til aktive borgere.
De mange bookinger af lokaler i Byens hus og opbakningen til de mange aktiviteter tyder på bred folkelig appel og
opbakning. Den unikke centrale placering og ståstedet som ligeværdigt samlingspunkt rummer fortsat muligheder. I
første omgang i samarbejdet med en socialøkonomisk restaurant, siden med en konferencesal med plads til endnu
større arrangementer og derefter en gennemgribende renovering af husets udtryk og sammenhæng.
Byens hus vil også fortsat kunne understøtte udviklingen af Roskilde Kommune som foregangseksempel på en
levende bymidte, frivillighed og en høj grad af samskabelse med borgerne.
Fremtidig økonomi
For at kunne fortsætte driften på det nuværende niveau samt udvikle Byens hus og imødekomme de politisk
besluttede visioner, er der behov for et fast driftstilskud. Byens hus får i dag 0,5 mio. kr. i årligt driftstilskud, foruden
tilskud fra Byrådets Udviklingspulje, som stopper ved udgangen af 2017 (640.000 kr. i 2015, 1. mio. kr. i 2016 og 1.
mio. kr. i 2017). Samtidig er den forventede lejeindtægt på 660.000 kr. årligt for restaurationen i Byens hus
udeblevet på grund af manglende udlejning og det forventes besluttet i Økonomiudvalget den 31. maj 2017 (lukket
sag), at kommende lejeindtægter fra restaurationen i Byens hus skal bruges på tilbagebetaling af 1,3 mio. kr. over
de næste 2-3 år til bl.a. indretning af produktionskøkken. Det betyder, at Byens hus fortsat vil mangle denne
lejeindtægt.
Derfor kræver det en yderligere driftsbevilling på 1,65 mio. kr. fra og med 2018, i alt et samlet driftstilskud på 2,15
mio. kr. årligt.

