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Jens E. Guld (JEG) deltog på vegne af Bjarne H. Andresen

1 Til godkendelse
1.1 Dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
1.2 Referat
Referatet blev godkendt.
1.3 Budget 2019 - tidsplan for budgetforslag og udtalelser, genfremsættes til evt.
opdatering
På Rådmandsmødet d. 18. april 2018 drøftedes Tidsplan for MSB’s arbejde med
budgetforslag og udtalelser til Budget 2019.
Tidsplanen genfremsættes Rådmandsmødet til opfølgende drøftelse og godkendelse, i
forlængelse af møde i forligskredsen mandag d. 23. april 2018.
Indstilling om, at:
1) Rådmandsmødet drøfter og beslutter eventuelle ændringer til Tidsplanen for
budgetforslag og udtalelser til Budget 2019, med særligt fokus på de eventuelle
ændringer møde i Forligskredsen d. 23. april 2018 måtte give anledning til.

Indstillingen blev drøftet af rådmandsmødet:


EKH orienterede om de forestående processer i forbindelse med budget.



KW orienterede om den politiske proces og opfølgning ift. mødet i forligskredsen d.
23. april.

Rådmandsmødet drøftede derpå forskellige muligheder og scenarier for tilrettelæggelsen
af processen frem mod budgettet.
Det blev bemærket, at:
 Tidsplanen revideres løbende ift. eventuelle ændringer og tilbagemeldinger og
konklusioner.


JLH bemærkede, at der skal tages stilling til inddragelse bl.a. via HMU.

Indstillingen blev godkendt.
(Økonomi følger op)
1.4 Tværmagistratslig arbejdsgruppe negativ social kontrol
I vinteren 2017 vurderede MSB det relevant med en tværmagistratslig arbejdsgruppe
med fokus på negativ social kontrol. MKB takkede ja til at deltage i et sådan netværk.
Da negativ social kontrol også er relevant for MBU, ønskes de også inviteret ind i den
tværmagistratslige arbejdsgruppe.
Indstilling om, at:
1) Rådmanden inviterer MBU med i en tværmagistratslig arbejdsgruppe med fokus
på negativ social kontrol.
Indstillingen blev præsenteret af EKH. Indstillingen blev derpå drøftet:


Med indstillingen ønskes et udvidet samarbejde med inddragelse af MBU.

Indstillingen blev godkendt.
(SOC følger op)
2 Til drøftelse
2.1 Etablering af opgaveudvalg - §17,stk. 4 udvalg
Gruppeformandskredsen har drøftet og godkendt, at der nedsættes fire opgaveudvalg.
Der er fastlagt en temadrøftelsen i byrådet d. 2. maj, hvor kommissorierne for de fire
udvalg skal præciseres.

Side 2

Indstillingen om, at:
1) Rådmandsmødet drøfter opgaven – med særligt fokus på emnerne anført under
”integration” (jf. bilag 2)
Indstillingen blev præsenteret af EKH.


EKH orienterede om den forestående proces.

Indstillingen blev derpå drøftet:
 VJ bemærkede, at der med bør laves en bred definition af integration, som også
omfatter den brede gruppe, ikke kun nytilkomne.


EKH bemærkede, at tidligere evalueringer har vist, at der med fordel kan arbejde
med klart definerede og afgrænsede områder.



LH bemærkede, at det kan opleves en smule diffust, hvordan forvaltningerne
spiller ind i opgaveudvalgene. Vigtigt, at forvaltningen får mulighed for at bidrage
med viden om fakta og lovgivning.

KW bemærkede, at:
 fokus for integrationsudvalget kan være på, om vi kan gøre en ekstra indsats for
de, som har været her længe, men ”ikke er kommet med”.


særligt udfordringer på børneområdet og for kvinder forventes at blive temaer for
integrationsudvalget.



Det endnu ikke er afklaret, hvem der udpeges til at deltage i udvalgene fra de
politiske partier.



I kommissorie-arbejdet bør problemformuleringen formuleres klart, herunder de
konkrete delelementer, som der skal arbejdes videre med.

Det blev besluttet, at der udarbejdes en problemformulering om:
Integrationsudvalget
 Der udarbejdes et bud på problemformulering på integrationsområdet med bud på
konkrete delelementer og indsatser.


Der kan også foreslås produkter.

Sundhedsfremme og psykisk sårbarhed
 Der udarbejdes en oversigt med centrale temaer, synspunkter osv. udfordringer,
som kan være relevante betragtninger for udvalget.
Udkast fremsendes til direktøren og rådmandens godkendelse senest mandag d. 30. kl. 9
eDoc.

Side 3

Temaerne drøftes også på koordinationsmødet d. 30. april 2018
(BEF følger op med inddragelse af SOC)
3 Til orientering
3.1 Orientering fra Magistraten
Der blev orienterede fra mødet i Magistraten:
 EKH orienterede om, at der skal forberedes en indholdsmæssig drøftelse af
FGU’en. Blandt andet fokus på, hvilken effekt vi ønsker at opnå (BEF følger op).


Der blev efterspurgt en geografisk fordeling ift. fattigdomsredegørelsen. Kan
overvejes som kommunikation (BEF følger op).

3.2 Orientering fra udvalgsmødet
Udvalgsmaterialet er udsendt til kredsen mandag d. 23.
VJ og LH orienterede om dagsordenen til mødet, hvor der bl.a. orienteres om proces for
HCB m.v.
Derudover afholdes et fælles udvalgsmøde
3.3


Bordrunde
KW bemærkede, at der skal udsendes en kalenderinvitation vedr. seminar på
hjemløseområdet snarest (SOC følger op).



VJ orienterede om seminar på Arbejdsmarkedspolitisk Forum i Gellerup i den
kommende uge.



EKH orienterede om, at ’Hjem til Alle Alliancen’ ønsker et møde med rådmanden.
Der udarbejdes en dagsorden og evt. mødemateriale. Mødekredsen afklares
nærmere. (SOC følger op – inddrag O&L for aftale om mødedato)



EKH orienterede om, at der aktuelt arbejdes på at lave en samarbejdsaftale med
Folkekirken i Aarhus. En første skitse fremlægges for KW i eDoc og drøftes på
senere rådmandsmøde. (SOC følger op)



LH orienterede om processen for etablering af Psykiatriens Hus, herunder
finansieringen. Der udarbejdes pt. et oplæg til en samarbejdsaftale, som
forelægges politisk.
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Til
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Fra

Økonomi

Dato

30. april 2018

Temaer til Budget 2019
1. Resume
Forvaltningerne har identificeret mulige temaer/emner til
overvejelse i forbindelse med prioriteringerne i Budget
2019.
Temaerne drøftes på rådmandsmødet med henblik på
udvælgelse og bestilling af yderligere konkretisering af
temaerne.

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) rådmandsmødet beslutter hvilke temaer, der skal
arbejdes videre med, og i hvilken form det skal ske.

3. Baggrund
Forvaltningerne har identificeret mulige temaer/emner til
overvejelse i forbindelse med prioriteringerne i Budget
2019.
Rådmandskredsen bedes drøfte hvilke af disse temaer, der
skal arbejdes videre med og i hvilken form det skal ske.
Det kan fx være som baggrundsnotater til brug for
drøftelse med borgmesteren eller udvalget, eller det kan
være som udkast til egentlige budgetforslag.
Hvor langt det er muligt at komme til rådmandsmødet 9.
maj afhænger af indholdet og behovet for at indhente
faglige bidrag fra decentrale enheder.

Temaer til Budget 2019

side 1 af 3

På rådmandsmødet 9. maj kan drøftelsen med udvalget
(16. maj) forberedes.

Socialområdet
Socialforvaltningen har udarbejdet en beskrivelse af de
generelle økonomiske udfordringer på området for
Voksenhandicap og området for Socialpsykiatri og Udsatte
Voksne. Begge områder er udfordret af øget tilgang af
borgere, der strukturelt udfordrer områdernes budget.
I tillæg hertil er der på baggrund af sagen vedr.
Handicapcentret for Børn udarbejdet et overslag over de
økonomiske konsekvenser såfremt ”Tættere på Familien”
ønskes udvidet til at dække hele centret.
Der er vedlagt tre notater med beskrivelse af hvert af
områderne.

Beskæftigelsesområdet
Beskæftigelseschefen præsenterer mulige budgettemaer
og -emner mundtligt på rådmandmødet.

4. Effekt
-

5. Ydelse
-

6. Organisering
Den tidligere godkendte tidsplan ser ud som nedenfor.

Temaer til Budget 2019
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2. maj

Forvaltningernes temaer og idéer drøftes på
rådmandsmøde.
Der kan på mødet bestilles yderligere
konkretisering af materialet til rådmandsmødet
9. maj.

16. maj

Budgettemaer/forslag drøftes med udvalget
Budgetmål drøftes med udvalget.

Ultimo maj

På baggrund af K-møder, bidrag fra
forvaltninger og udvalgsdrøftelsen bestiller
rådmanden mere detaljerede bidrag, herunder
konkrete udkast til budgetforslag

29. maj

HMU – orientering om den forestående
budgetproces, herunder temaer/konkrete
forslag afhængig af hvor langt arbejdet er

7. Ressourcer
-

Bilag

Tidligere beslutninger
”Budget 2019 - tidsplan for budgetforslag og udtalelser,
genfremsættes til evt. opdatering” tiltrådt på
rådmandsmødet 25. april 2018

Økonomi

Tegn: 2.778
Sagsbehandler: Morten Poulsgaard
E-post: mopou@aarhus.dk
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Referat for møde i Magistraten, 30. april 2018
Mødereferat

Åben dagsorden
1. Optagelse af stier som offentlige i Mårslet
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. april 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. marts 2018.
2. Bæredygtighedsudvalget, kommissorium
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. april 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 19. april 2018.
3. Forslag fra SF: Aflys Classic Race
Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 19.
april 2018, som Magistraten kan henholde sig til.
Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø henholder sig Socialistisk Folkepartis oprindelige forslag.
4. Forslag fra S, SF og C om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Holme Ringvej
Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udtalelse af 4.
april 2018, som Magistraten kan henholde sig til.
5. Eventuelt
Kulturen i forbindelse med modtagelser/hilsner på Rådhuset og øvrige administrative bygninger drøftet.
Opfølgning på sagerne i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø drøftet.
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Bordrunde:

