
Chefteamindstilling: MSO organiseringen ift. integration og udsatte boligområder 

Den 21. december 2017, Sundhedsstaben  

Baggrund: 

Chefteamet efterspurgte d. 17. august 2017 et kommissorium for MSO organiseringen ift. integration og 
udsatte boligområder samt en kortlægning af, hvordan MSO organiseringen ses i sammenhæng med de 
øvrige grupper, der er nedsat på området i Aarhus Kommune. 
 
Arbejdet med indsatsen i udsatte boligområder er kompleks bl.a. grundet de mange aktører og interessen-
ter på området, der kalder på en stærk koordinering. Der er på tværs af Boligorganisationen og Aarhus 
Kommune udarbejdet en strategisk ramme for udsatte boligområder, der skal være afsæt for en mere fo-
kuseret indsats. Der nedsat en bestyrelse til at koordinere de mange boligsociale indsatser og samarbej-
det på tværs, og vi har i MSO etableret en organisering (bilag 1), der sikrer et lokalt ejerskab til hver bolig-
social helhedsplan med indtagelse af lokalområdet. 
 
MSO indgår som samarbejdspartnere i de strategiske samarbejdsaftaler i de enkelte boligsociale helheds-
planer og har konkretiseret samarbejdet i to udvalgte udsatte boligområder; Frydenlund-Vandtårnsområdet 
og Viby Syd. Det anses for betydningsfuldt for MSO områdernes ejerskab at være løbende orienteret og 
involveret i udviklingen og samarbejdet om indsatsen i udsatte boligområder. Dette har med MSO organi-
seringen resulteret i en højere grad af ensartethed i arbejdet med helhedsplanerne samt et stærkere lokalt 
samarbejde med de boligsociale aktører, men der er stadigvæk mange uudnyttede udviklingspotentialer. 
 
Med udgangspunkt i en lokalsamfundsanalyse og en sundheds- og trivselsmedarbejder i hvert udvalgt om-
råde er visionen at styrke sundhedsindsatsen i de to udsatte boligområder og understøtte rekrutterings-
strategier og metodeudvikling, som skal spredes til de andre områder. Der skal brobygges og videndeles 
på tværs af magistratsafdelinger og lokalområderne, ligesom medarbejdernes fagligheder skal bringes 
tættere sammen til gavn for borgerne. Herunder at flere henvises fra almen praksis og tager imod de fore-
byggende hjemmebesøg samt tilbud fra Folkesundhed. Ligeledes er fokus at understøtte lokale fælles-
skabende initiativer, videreudvikle på erfaringer fra innovationsprojekter samt udvikle et stærkere samar-
bejde med MSB og MBU ift. at få flere borgere i uddannelse og på arbejdsmarkedet. For at lykkedes med 
indsatsen, er det nødvendigt fortsat at arbejde med en tæt koordinering og involvering på tværs af det 
strategiske, strukturelle og praktiske niveau, hvor de involverede MSO områder spiller en central rolle for 
samarbejdet på tværs. 
 
I et fælles samarbejde mellem Sundhedsstaben, de involverede MSO områder, Klyngen for forebyggel-
seskonsulenterne og Folkesundhed er der udarbejdet et kommissorium (bilag 2), som beskriver formålet 
med det forberedende mødefora. Kommissoriet har afsæt i de kommunale handleplaner for Sundhedspoli-
tikken og Sundhedsaftalen samt visionen om medborgerskab og fællesskaber som et middel til øget lighed 
i sundhed. 

Beslutninger: 

Det indstilles, at Chefteamet: 

• Godkender kommissoriet for det forberedende mødefora i MSO (bilag 2) 

 
 

 

Effekt og målopfølgning: 

Sundhedsredegørelserne for Sundhedspolitikken følger løbende indsatserne i handleplanerne, ligesom 
der følges op på målhierarkiet frem mod den endelige evaluering af Sundhedspolitikken. Herunder social 
ulighed i sundhed samt trivsel, livskvalitet og selvvurderet helbred. Der arbejdes på, at kunne trække 
sundhedsdata ned på et specifikt boligområde via cpr-nummer via BoSoc data og data fra Sundhedsprofi-
len Hvordan Har Du Det? 

Implementering: 

Efter resultaterne fra lokalsamfundsanalysen vil der pågå et arbejde med at få konkretiseret det videre im-
plementeringsarbejde i de to udvalgte boligområder. Herunder skal det beskrives, hvordan vi ude i lokal-
områderne vil understøtte samarbejdet mellem kommunale, boligsociale, civile og lokale aktører. Vi øn-
sker at sikrer, at vi har de rette løsninger lokalt til at målrette arbejdet med at reducere social ulighed i 
sundhed 

 

Kommunikation: 

MSO har styrket samarbejdet om de udsatte boligområder på tværs af Aarhus Kommune og Boligorga-
nisationerne. Derudover har MSO prioriteret at intensivere arbejdet i to socialt udsatte boligområder, 
hvor sundhedsindsatsen skal fokuseres yderligere. 

MSO har, for bedre at kunne imødegå samarbejdet i de socialt udfordrede boligområder, etableret en organi-
sering på området, der sikrer lokalt ejerskab til de enkelte helhedsplaner samt udvalgt repræsentanter til de 
lokale Lederråd og styregrupper i de udsatte boligområder, der giver indblik i lokale forhold og udfordringer. 

Denne indstilling er (Sæt X): 

Åben indstilling   X Lukket indstilling  
 

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Område Vest, Område Nord, Område Christiansbjerg, Område 
Viby-Højbjerg, Klyngen for forebyggelseskonsulenterne, Folkesundhed. 

    

Ansvarlig/Navn: Otto Ohrt, Sundhedschef, Sundhedsstaben 

Deltager på mødet: (navn + mobil) Otto Ohrt tlf.nr.: 60 20 65 54 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
Afd. grundbudget X Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 

På Rådmandsmødet d. 22. december 2016 blev udmøntningen af sundhedsmidler på kronikerområdet god-
kendt. Der er årligt afsat 1,5 mio. kr. til målrettede partnerskaber i udsatte boligområder. 

 

  13/11 2017 Dags dato  2/2 2018  28/2 2018 1/3 2018  

    

Møde om organiseringen Chefteam-møde Møde i det forberedende 
mødefora 

Resultater fra lokalsam-
fundsanalysen 

Ansættelse af sundheds- 
og trivselsmedarbejder 

 



 

Referat: 

Chefteamet godkendte kommissoriet for det forberedende mødefora i MSO (bilag 2) 

Civilsamfundet og beskæftigelsesdelen tænkes mere ind. Effekt og målopfølgning hænger sammen med indstilling om Lighed i Sundhed. 

Sundhedsudvikling skal igen se på organiseringen løbende i forhold til, om det kan organiseres i klynge i stedet for med den styregruppe, hvor mange områdechefer sidder. 

 


