Bilag 2 til budgetforliget for 2007-2010

Bemærkninger til enkeltforslag:
1.00-25 Omlægning af værestedet Fristedet
Forslaget er ændret og gennemføres med 72 %, idet Fristedet foreslås bevaret, men flyttet
til Fontænehuset, som overtages fra amtet pr. 1. januar. Herved opnås mulighed for samdrift af de 2 tilbud og dermed opnåelse af hovedparten af den besparelse, der ville kunne
opnås efter det oprindelige forslag.
Fontænehuset er et dagtilbud for sindslidende. Der er således gode muligheder for at etablere et supplerende værestedstilbud i eftermiddags- og aftentimerne samt i weekenden.
1.40-1 Effektivisering og omlægning på det administrative område
Forslaget gennemføres med 29 %, idet forligspartierne forudsætter, at det er et højt prioriteret indsatsområde i afdelingen at sikre overholdelse af såvel gældende lovgivning som en
hensigtsmæssig administration i forhold til gældende refusionssatser.
1.40-5 Samdrift, reorganisering og effektivisering af kommunale beskæftigelsesprojekter
Forslaget gennemføres med 156 %, idet det skønnes muligt at opnå yderligere besparelser
som led i den af byrådet vedtagne nye aktiveringsstrategi. Ændringen indebærer, at den
årlige besparelse forøges fra 8,9 til 13,9 mio. kr.
3.30-6 Reduktion i budget til frivillighedsområdet
Forslaget gennemføres med 55 % svarende til, at reduktionen i aktiviteter og lokaler gennemføres.
3.30-9 Reduktion i pulje til lederudvikling
Der gennemføres ikke en besparelse, idet forligspartierne forudsætter, at midlerne i puljen
til lederudvikling sættes ind på områder, hvor der med brug af best-practice metoden kan
sikres en vidensudveksling mellem lederne indenfor området.
3.30-18 Træning og aktivitet
Forslaget gennemføres med 50 %
3.30-21 Organisationsændring
Der er i forslaget anført 2 alternative muligheder for at gennemføre en organisationsændring. Forligspartierne ønsker at gennemføre forslag B.
3.30-34 Organisationsændring
Forslaget gennemføres med 50 %
3.30-37 Øget egenbetaling på ferie- og kursuscentrene Hou, Skæring og Saxild
Forligspartierne er enige om at øge egenbetalingen på ferie- og kursuscentrene Hou, Skæring og Saxild fra 112 kr. pr. døgn til 170 kr. pr. døgn (2006-priser). Forslaget må forventes
at påvirke dækningsprocenten. Når der er taget højde herfor, forudsættes det, at den forøgede egenbetaling kan indbringe en merindtægt på 1,13 mio. kr. pr. år.
3.30-38 Egenbetaling ved varmtvandsbassin på Møllestien
Der indføres en egenbetaling på ca. 30 kr. Forligspartierne forudsætter, at muligheden for
en samdrift og et takstsamarbejde med Sport og Fritid undersøges.
3.30-16 Omlægning af pedelydelser
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Pedellerne ansættes i Bygningsafdelingen og organiseres i tre team, et team for hver udførerregion. Der ansættes en formel teamleder for hvert team. Teamlederne skal have nær
tilknytning til relevante teknikere og sagsbehandlere i Bygningsafdelingen. De 3 team består
af håndværkere med forskellig uddannelse og øvrige medarbejdere. Der kan dermed stilles
flere håndværkere med forskellig baggrund til rådighed for de enkelte lokalcentre. Udførelse
af egentligt håndværkerarbejde, der kræver autorisation, købes dog hos private håndværksmestre.
4.70-5 Øget lokaleleje Kulturhus Århus
Kulturhus Århus pålægges ved justering af taksterne i forbindelse med gennemførelse af
forslag 4.71-5 i størst muligt omfang at friholde det lokale kulturliv ved især at forhøje taksterne for udleje til kommercielle formål.
4.70-6 Musikskolen
Elevtaksterne for voksne øges, hvilket forventes at give en merindtægt på 165.000 kr. pr.
år.
4.70-7 Gellerupbadet
Forligspartierne forudsætter, at Brabrand Boligforening påtager sig et større ansvar for vedligeholdelsen af bygningen.
4.70-12 Reduktion af tilskud til daghøjskoler
Forslaget gennemføres samtidig med at der iværksættes en analyse med henblik på at samle al administrationen af daghøjskolerne i én magistratsafdeling.
4.70-17 Reduktion i den faglige vejledning i de sene åbningstimer på Hovedbiblioteket
Forligspartierne forudsætter, at Hovedbiblioteket foretager reduktionen/omlægningen, uden
at det reducerer brugernes adgang til vejledning i de sene åbningstimer.
4.70-40 Regionalt jazz spillested
Inden der træffes konkret beslutning om anvendelsen af beløbet, drøftes dette blandt forligspartierne.
De samlede forslag i øvrigt for sektor 4.70
Se beskrivelse side 8 og frem.
5.50-1 Harmonisering af støttetimer
Forslaget gennemføres med 50 %.
5.50-14 Indførelse af énstrenget model på fritidsområdet
Der er i forslaget taget højde for aftalen om ny struktur på børnepasningsområdet af 11/9
2006. Der er i forslaget forudsat en enstrenget model for 0.–4. klasse og en sammenhængende model for 5. klasse til 18 år.
Besparelsen som følge af indførelsen af enstrengede modeller på 0.-4. klasses området og 5.
klasse til 18-års området berører ikke de særlige bevillinger til børn med handicap. Besparelsen er heller ikke betinget af en flytning af børn med handicap imellem institutionerne og
forudsætter ikke, at børn med handicap skal befinde sig i større grupper end hidtil.
5.50-15 Samdrift af institutioner
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Forslaget gennemføres pr 1/1 2007 med en besparelse på ca. 41 mio. kr.
Der afsættes en pulje (N-2), der anvendes til omstilling og personaletilpasning i forbindelse
med forslaget om samdrift af institutioner m.v. Beløbet skal dække merudgifter til de ledere,
souschefer og afdelingsledere, som på grund af budgetforliget genplaceres i en lavere lønnet
stilling.
Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Børn & Unge aftaler de nærmere principper for udmøntningen af puljen.
I høringsfasen blev det fremført af daginstitutionslederne, at den tid, som er afsat til ledelse,
er undervurderet, og at der dermed ikke vil være den nødvendige tid til rådighed til at kunne
etablere en ledelsesplatform, og det vil ikke være muligt at have nærværende ledelse i afdelingerne.
Det problematiseres endvidere, at den foreslåede ledelsestid til en afdeling ikke afhænger af
selve afdelingens størrelse, men kun af den samlede institutions størrelse. Det frygtes, at for
lidt tid afsat til ledelse, vil resultere i, at der reelt tages tid fra arbejdet med børnene.
På den baggrund foreslås det, at der afsættes 5,3 mio. kr. mere til ledelse svarende til gennemsnitlig ca. 5,5 ekstra timer om ugen til ledelse i de sammenlagte institutioner. Principperne herfor drøftes med ledelsesrepræsentanter for daginstitutionerne på 0-6 års området.
Generel bemærkning til forslag 5.50-14 og 5.50-15
Der er den 11. september er indgået en aftale mellem et bredt flertal af byrådet om en indplacering af dagplejen, sundhedsområdet og fritids- og ungdomsskoleområdet i Magistratsafdelingen fro Børn og Unge.
Hovedprincippet i organiseringen af Børn og Unge er, at de overordnede strategiske beslutninger og tværgående prioriteringer sker i tæt samarbejde med og tæt på det politiske niveau, mens der til det decentrale niveau delegeres mest mulig kompetence vedr. den tværfaglige koordinering samt den konkrete opgavevaretagelse. Dette vil tilføre flest mulige ressourcer til de udførende led.
Forligspartierne tiltræder den indgåede aftale af 11. september, idet det for forligspartierne
er afgørende, at dagplejen, sundhedsområdet og fritids- og ungdomsskoleområdet indplaceres i overensstemmelse med de organisatoriske principper, som lægger til grund for organiseringen af Børn og Unge.
Med henblik på at sikre helhed og sammenhæng i tilbuddene på 0-6-års området er forligspartierne enige om at gennemføre forslaget om reduktion i ledelsestid ved samdrift af daginstitutioner ud fra de principper, som er beskrevet i forslaget i prioriteringskataloget. Den nye
struktur træder i kraft pr. 1. januar 2007, dog således at den nye struktur vil blive gennemført med en tilpasningsperiode på 6 måneder.
Som et led i arbejdet med at tilpasse institutionsstrukturen og herunder ledelsesstrukturen
udarbejdes konkret forslag til nye lokalaftaler til erstatning for de eksisterende, som herefter
opsiges, med henblik på at der kan skabes de nødvendige rammer for gennemførslen af
strukturændringerne. Dette arbejde vil ske i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i overenskomster samt i aftaler om medarbejderinddragelse.
Magistratsafdelingen for Børn og Unge bemyndiges til at udmønte den indgåede aftale om
organiseringen af Børn og Unge samt gennemførelsen af strukturforslagene på hhv. 0-6 års
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området, 0. – 4. klasse samt 5. klasse til 18 år, idet der dog åbnes mulighed for nødvendige
lokale tilretninger.
O-6 års området
Strukturforandringerne på 0-6 års området indebærer, at daginstitutioner og dagplejeafdelinger samdrives som ligeværdige tilbud under ledelse af en fælles dagtilbudsleder med direkte reference til områdechefen.
De nye dagtilbud vil typisk bestå af et antal daginstitutioner og en dagplejeafdeling beliggende inden for samme område. Børn anvises en plads i dagtilbuddet. Lederne af de enkelte
daginstitutioner/afdelinger benævnes pædagogiske ledere og refererer til lederen af det
samlede dagtilbud. Der oprettes en fælles forældrebestyrelse for hvert dagtilbud. Magistratsafdelingen for Børn og Unge forhandler lederstillingernes klassificering med de faglige
organisationer.
Fritidstilbud på 0.- 4. klasse og 5. klasse til 18 år
I lighed med 0-6 års området vil de nye fritidstilbud på 0.-4. klasse og 5. klasse til 18 år
blive samdrevet som ligeværdige tilbud under ledelse af henholdsvis en skoleleder og en
fælles fritids- og ungdomsskoleleder med direkte reference til områdechefen.
Som nævnt ovenfor vil der ved den konkrete implementering være behov for diverse tilpasninger til lokale forskelle mellem områder og skoledistrikter i Århus Kommune, og Magistratsafdelingen for Børn og Unge bemyndiges derfor til at tilpasse institutionsstrukturen til
lokale forhold.
Økonomisk styring
Med etableringen af afdelingen for Børn og Unge samt aftalen af 11. september 2006 vedrørende organiseringen i afdelingen er grundlaget skabt for en større helhed og sammenhæng
i tilbudene for børn og unge. Forligspartierne er enige om, at principperne for den økonomiske styring justeres i overensstemmelse hermed – både på institutionsniveau og på forvaltningsniveau.
Udgangspunktet for styringen på institutionsniveau skal fortsat være en decentralisering til
yderste led, der sikrer en sammenhæng mellem kompetence og økonomisk ansvar.
Den gældende decentraliseringsordning på 0-6 års området justeres, således at den kompetence, der hidtil har været placeret hos daginstitutionslederne, fremover tillægges lederne af
de nye dagtilbud. Disse delegerer kompetence til næste ledelsesniveau i henhold til en nærmere delegationsplan, som fastlægges af Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
De gældende decentraliseringsordninger på institutionsniveauet videreføres også på 0.-4.
klasse og 5. klasse til 18 år, således at den kompetence, der hidtil har været placeret hos
institutionslederne, fremover tillægges henholdsvis skolelederne og lederne af de nye fritidstilbud. Disse delegerer kompetence til næste ledelsesniveau i henhold til en nærmere delegationsplan, som fastlægges af Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
Ovenstående princip vil ligeledes gøre sig gældende for sundhedsplejen under de enkelte
områdechefer.
Med henblik på at lette det økonomiske samarbejde mellem skole og øvrige tilbud samt sikre
den overordnede/sammenfattende styring, er forligspartierne enige om, at kalenderårsstyring bliver det bærende princip i den økonomiske styring fra 1. januar 2008. Skolernes
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rammer udmeldes således fremover pr. kalenderår – men med en midtvejskorrektion på
baggrund af ændringer i elevtal m.v. pr. august.
For at understøtte den tværgående indsats i magistratsafdelingen er forligspartierne ligeledes enige om, at der generelt skal være økonomisk fleksibilitet på tværs af samtlige tilbud.
Dette skal afspejles i decentraliseringsordningen på forvaltningsniveau, idet området opfattes som et økonomisk resultatområde. Decentraliseringsordningen forelægges Byrådet i forbindelse med budgetlægningen for 2008.
Dagplejen
Forligspartierne er enige, om, at dagplejen skal fastholdes som et ligeværdigt tilbud i Århus
Kommunes samlede dagtilbudsvifte og som et frivilligt valg til især småbørnsfamilierne. Derfor ønsker partierne, at der skal findes en løsning på dagplejens nuværende økonomiske og styringsmæssige problemer.
Byrådet vedtog i 2005, at der skulle gennemføres en analyse af dagplejens økonomiske
strukturelle ubalance. I analysen peges på to hovedproblemstilinger. For det første har det
ikke været muligt at fastholde den andel af 0-2 års børn, der passes i dagpleje, idet forældrene i stigende grad fravælger dagplejen. For det andet har pladsudnyttelsen i dagplejen
gennem flere år været faldende og var i 2005 på 88,2 %, hvor budgetmålet er minimum 92
%. Sidstnævnte skyldes dels et stigende vikarforbrug samt reglen om alderssammensætningen i dagplejen, som indebærer friholdelse af 4. plads i nogle dagplejehjem.
Med henblik på ikke at øge underskuddet yderligere er der i den udarbejdede analyse peget
på, at man skal ophæve den tidligere byrådsbeslutning om alderssammensætning i dagplejen, således at en dagplejer i perioder kan få 4 børn under 1½ år, samt at anvisningsreglerne skal ændres, således at forældrenes muligheder for valg af pasningstilbud bliver reduceret.
Forligspartierne er imidlertid enige om, at man ikke ønsker at fratage forældrene deres frie
valg. Samtidigt er man opmærksom på, at de nuværende generelle regler om alderssammensætning giver en manglende fleksibilitet i styringen af pladsudnyttelsen, og at der er
behov for større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af pladsudnyttelsen og vikardækningen.
Der er derfor enighed blandt forligspartierne om, at der med henblik på at opnå en pladsudnyttelse på 92 % iværksættes følgende tiltag:
• Der foretages ingen besparelser på dagplejen
• Der åbnes mulighed for, at de tidligere mere håndfaste regler om, at der aldrig må være
4 børn under 1½ år i dagplejen, og at der skal være 1 gæstedagplejer pr. 10 ansatte
kan fraviges, således at man lokalt får større fleksibilitet og styringsredskaber.
• Det forudsættes i forbindelse med den nye organisering af dagplejen jf. aftale af 11.
september 2006, at der lokalt sker et smidigt samarbejde mellem Dagplejeafdelingen og
de øvrige afdelinger under dagtilbudslederen i et samarbejde med forældrene.
5.50-17 Modulbaseret pasning
Forslaget om modulbaseret pasning på daginstitutionsområdet er udarbejdet med udgangspunkt i ”Vejle–modellen”, og der er forudsat, at fordelingen af valg af moduler svarer til fordelingen i Vejle.
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I forslaget er anført: ”Skulle modulvalget i Århus kommune udvikle sig anderledes i såvel
op- eller nedadgående retning forudsættes det, at der bliver foretaget en regulering i forhold
til kommunekassen i henhold til gældende budgetmodel på området”. Det anføres endvidere
i forslaget: ”Områdets budgetmodel skal ændres således, at budgetreguleringen opgøres på
baggrund af forældrenes valg mellem moduler”.
For at forældrenes valg af moduler svarer til behovet, forudsættes det, at Børn og Unge løbende følger op i forhold til institutioner, der har et atypisk sammensætning af moduler, og
herunder anmoder om fremmødeopgørelse for børnene, med henblik på at oplyse forældrene om, at der kan vælges et alternativt modul, som svarer til deres faktiske behov. Det
vurderes løbende, om der er behov for særlige initiativer, herunder drøftelse med forældrene
for at sikre sammenhæng mellem valg og anvendelse af moduler for forældre med hel eller
delvis friplads.
Der kan naturligvis ikke blive tale om at anmode forældrene om at anvende institutionerne
mindre end hidtil, hvorfor forældrenes valg i sidste instans er afgørende for provenuets størrelse.
Inden en eventuel iværksættelse af modulordningen vil alle forældrene blive informeret om
ordningen og dens konsekvenser og blive anmodet om at foretage et valg af modul. Ligeledes vil forældrene til alle nye børn naturligvis blive informeret.
Rent styringsmæssigt vil alle institutioner få udmeldt et budget svarende til det gennemsnitligt forudsatte modulvalg, og der vil ved regnskabsårets afslutning blive foretaget en regulering i forhold til det faktiske modulvalg.
Forligspartierne vil følge udviklingen nøje og årligt i forbindelse med analysen af pasningsbehov og budgetlægningen drøfte eventuelle konsekvenser – herunder eventuel nødvendig
finansiering - såfremt fordelingen af moduler skulle afvige fra det forudsatte.
Med henblik på at imødegå usikkerheden med hensyn til forældrenes valg af modul afsættes
der en reserve på 20 mio. kr. om året.
5.50-21 Skoleanalyse
Der nedsættes en arbejdsgruppe mellem Magistratsafdelingen for børn og unge og Borgmesterens afdeling, der udarbejder en analyse af den samlede skolestruktur i Vestbyen.
Formålet med analysen er, at sikre en tilpasning af skolekapaciteten, strukturen og skoledistrikter til det faldende elevtal i området.
Analysen skal være afsluttet og forelagt byrådet til beslutning senest 1. august 2007, med
henblik på effektuering august 2008.
Der afsættes en pulje på 4 mio. kr. til tilpasning af skolestruktur.
N-1 Pulje til personaletilpasning
Der afsættes en pulje på 25 mio. kr. i 2007 og 5. mio. kr. i 2008 til omkostninger til personaletilpasninger i forbindelse med gennemførelse af forslagene.
N-2 Udgifter til ledertillæg
Der afsættes en pulje på 25 mio. kr. i 2007, 20 mio. kr. i 2008, 15 mio. kr. i 2009 og 10
mio. kr. i 2010 til omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af forslaget om samdrift
af institutioner.
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N-3 Afledte takstkonsekvenser
Der er afledte takstkonsekvenser af forslag N-2. Der kan således indregnes takstindtægter
på netto ca. 15 % af udgiften i forslag N-2.
N-4 Ejendomssalg
Der afsættes en pulje til salgsindtægter på 35 mio. kr. i 2007 svarende til engangsudgiften i
forslag N-1 samt N-9. Det forudsættes at en gennemgang af kommunens ejendomme muliggør en sådan indtægt.
N-5 Skatteindtægter
Økonomisk Afdeling har i en skrivelse af 11. september 2006 oplyste, at nye skatteskøn
samt en fornyet vurdering af det generelle tilskud i overensstemmelse med forudsætningerne i KL’s opdaterede tilskudsmodel medfører de angive mer-/mindreindtægter.
N-6 Afledte lokalebesparelser som følge af de administrative besparelser
Der forventes mindreudgift på 2 mio. pr. år til lokaleudgifter i forbindelse med nedlæggelse
af administrative stillinger i de øvrige forslag.
N-7 Provenu ved udbud
Det forudsættes, at der opnås et provenu ved udbud på 5 mio. kr. i 2008, 10 mio. kr. i 2009
og 15 mio. kr. i 2010. Se selvstændigt tekstafsnit.
N-8 Indskud i Landsbyggefonden
Forligspartierne er enige om at lade de opsparede beløb vedrørende indskud i Landsbyggefonden på 20 mio. kr. ultimo 2006 indgå i finansieringen i budgettet for 2007. Endvidere
ønsker forligspartierne at reducere budgettet med den resterende besparelse som følge af
den allerede besluttede reduktion af ungdomsboligkvoten. Beløbet udgør 5,4 mio. kr. i 2007
og 6,4 mio. kr. i 2008 (løbende priser). Endelig reduceres det årligt budgetlagte beløb fra og
med 2007 med 7 mio. kr. I årligt gennemsnit svarer besparelsen til 15 mio. kr. pr. år.
N-9. Pulje til skoleveje og cykelstier
Der afsættes en pulje til skoleveje og cykelstier på 10 mio. kr. i 2007.
N-10 Ingen prisfremskrivning af varer og tjenesteydelser
Der sker ingen prisfremskrivning af varer og tjenesteydelser i 2008-2010, mens der i 2011
genindføres fremskrivning med halvdelen af prisudviklingen. Forslaget er beskrevet nærmere i indledningen til prioriteringskataloget.
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Kultur og Borgerservice
Århus skal på verdenskortet og Århus skal udvikle sig til en af de mest dynamiske vækstbyer
i Europa. Det fastslår den netop offentliggjorte Internationale Tænketank. Kultur- og fritidslivet er et væsentligt element i realisering af dette mål.
For at Århus fremover kan tiltrække innovative virksomheder, dygtige medarbejdere, forskere, turister mv. er det en afgørende forudsætning, at der et kultur- og fritidsliv af høj kvalitet. Det viser undersøgelser, hvor man har spurgt virksomheder om, hvad de ser på, når der
skal vælges kommune/lokalitet. Det er vigtigt for dem, for at kunne tiltrække og fastholde
kvalificeret arbejdskraft.
Derfor er med dette forlig igangsat en række nye initiativer og omlægninger, der vil medvirke til at profilere Århus indadtil såvel udadtil.

Kultur
Kulturen skal være for alle århusianere. Det er vigtigt at holde fokus på mangfoldighed i de
århusianske kulturtilbud, så vi hermed sikrer, at kulturen favner bredt. Kulturen skal være
tilgængelig for alle samfundsgrupper uanset alder, køn og etnisk oprindelse m.m. Dette skal
indtænkes ved den fremtidige tildeling af midler til kulturen.

Driftstilskud ARoS
ARoS er et af de væsentligste byprofileringsikoner i Århus. Forligspartierne ønsker derfor at
afsætte midler til videreførelse af ARoS på et højt internationalt niveau
Byrådet har på sit møde den 16. august 2006 behandlet indstilling om fastsættelse af driftstilskud til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Indstillingen er vedlagt en analyse, hvori der fremgår
fire scenarier for fremtidigt tilskud til muséet. Kulturministeriet har bevilget 1,5 mio. kr. i
forøget driftstilskud fra 2007. Dette svarer til halvdelen af rapportens model B. Forligspartierne afsætter på den baggrund 1,626 mio. kr. til ARoS og forventer hermed at kunne opnå
de ønskede mål. Beløbet finansieres via forventede besparelser i forbindelse med kommende
kontraktsindgåelse vedrørende Scandinavian Congress Center.
Forligspartierne opfordrer til, at ARoS i højere grad indgår samarbejdsaftaler med henblik på
ekstern finansiering.

Øget driftstilskud Moesgaard Museum
Moesgaard Museum planlægger, for fremtidsrettet at kunne løse de museale opgaver og
tilbyde publikum en tidssvarende formidling, et byggeri af en ny museumsbygning på ca.
11.000 m2, som finansieres uden offentlige anlægstilskud. Der er gennemført en arkitektkonkurrence og de samlede anlægsudgifter forventes at udgøre ca. 355 mio. kr., hvoraf der
nu er opnået tilsagn om finansiering af 210 mio. kr. fra fonde m.v. Museet påregner at kunne påbegynde byggeriet i foråret 2008, samt at det nye museum kan tages i brug i 2011.
Forligspartierne er enige om, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2008 skal findes
finansiering til en forøgelse af tilskuddet til Moesgård Museum. Moesgaard skal som forudsætning for bevillingen senest maj 2007 fremsende et detaljeret driftsbudget.
8
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Århus Festivaler
Forligspartierne anmoder Borgmesterens Afdeling og Afdelingen for Kultur og Borgerservice
om at fremsende en indstilling om en fusion af Århus Festuge og Kulturhus Århus.

Produktionscenter for rytmisk musik
Der etableres, som foreslået i ”Kulturpolitik 2004-07”, et produktionscenter for rytmisk musik i det tidligere ”Huset” i Vester Allé 15. Der opnås herved en klar styrkelse af forholdene
for udøverne af rytmisk musik i hele Århus på alle niveauer gennem bedre muligheder for
netværksdannelse og synergieffekter.
Produktionscenterets indhold, driftsform og fysiske indretning afklares af Kultur og Borgerservice i et udredningsarbejde og forelægges for Kulturudvalget og forligspartierne senest i
maj 2007. Finansiering vil ske indenfor omlægning af midler på Husets nuværende budget. I
oplægget skal der indgå en vurdering af mulighederne for etablering af et jazzspillested og
forskellige produktionsfaciliteter – herunder et lydstudie.
Byrådet har endvidere den 21. juni 2006 vedtaget en anlægsbevilling til etablering af øvelokaler til rytmisk musik på Tomsagervej i Åbyhøj. For at sikre gennemførelsen af projektet
afsættes 0,3 mio. kr. fra Husets nuværende budget, som konverteres til anlæg. Et eventuelt
restprovenu tilføres produktionscenteret for rytmisk musik.

Omlægning af værkstedsfunktioner
De hidtidige værkstedsfunktioner på HUSET omlægges. Multimedieværkstedet, der er etableret i forbindelse med børnekulturpolitikken i 2000, sammenlægges med Billedskolen for
Børn og flyttes til Brobjergskolen. Kultur og Borgerservice udarbejder med henblik på drøftelse i Kulturudvalget oplæg til, hvordan øvrige værkstedsfunktioner eventuelt kan varetages
af forskellige beboerhuse til styrkelse af disse huses aktivitetsniveau. Finansieringen sker
via omlægning af Husets eksisterende tilskud samt husleje.

Etablering af art cinema
Som beskrevet i ”Rapport fra arbejdsgruppen vedr. eventuel etablering af en art cinema i
Århus, maj 2005” (model 2) etableres der en art cinema i nybyggede lokaler i Filmby Århus
eller ved Multimediehuset. Biografen skal være udstyret med både traditionelle kinomaskiner
og moderne digitalt fremviserudstyr og skal rumme faciliteter til cinematek, filmklubber og
filmfestivaler samt en café. Driften udbydes til en privat driftsherre i en tidsbegrænset periode. Der afsættes et anlægsbeløb på 25 mio. kr. i 2009, som finansieres via principperne om
driftsfinansierede anlægsinvesteringer via husleje fra den private driftsherre eller lignende
samt andel af provenuet ved omlægning af Husets eksisterende tilskud. Mulighederne for en
gennemførelse af projektet i samarbejde med private investorer undersøges. Der afsættes
endvidere et årligt driftstilskud på 0,5 mio. kr. ligeledes finansieret af omlægning af Husets
eksisterende tilskud. Indtil en ny art cinema etableres, ydes driftstilskuddet til Øst for Paradis.
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Da der pt. er en stor aktivitet på byggemarkedet, er der således ekstra stor usikkerhed om
prisniveauet. Såfremt det måtte vise sig ikke at være muligt at realisere art cinema projektet, forelægges dette forligspartierne med henblik på evt. omdisponeringer indenfor kulturområdet.

Hensigtserklæring vedr. teaterområdet
I forbindelse med den nye kulturpolitik for 2008-11 indføres det princip, at byens teaterscener ved udløbet af de 4-årige kontrakter udbydes blandt alle interesserede aktører på området. P.t. gælder det følgende teatre: Svalegangen, Filuren, Gruppe 38, GRAN – teater for
dans, Entré Scenen og Gellerupscenen. De eksisterende sceners bud på en forlængelse af
kontrakten sker i forbindelse med den selvevaluering, der er en del af de faglige evalueringer af scenerne, mens andre interesserede kan indsende ansøgning om overtagelse af en
(eller flere) scener. Beslutning om fordeling af teaterscenerne og -bevillingerne skal ske senest 1 år inden kontrakternes udløb og skal være en integreret del af revisionen af kulturpolitikken, dvs. med indstilling fra Rådmanden og drøftelse i Kulturudvalget inden den endelige
afgørelse i Byrådet.

Idræt
Århus skal være et forbillede for, hvordan man fylder bybilledet med idræt og motion.

Hensigtserklæring om indarbejdelse af fritids- og idrætsmæssige aktiviteter i plangrundlaget omkring kommuneplaner m.v.
Forligspartierne er enige om, at der i forbindelse med udstykning af nye byområder eller ved
generel boligudbygning indarbejdes arealer til fritids- og idrætsmæssige aktiviteter (idrætshaller, boldbaner o.l) i plangrundlaget.

Hensigtserklæring om Idræts-rambla
I forbindelse med udvikling af de bynære havnearealer, har Århus en enestående mulighed
for at forbinde bycentrum og Århus Bugt. Forligspartierne er enige om, at Århus Kommune i
den kommende planlægning og udvikling af havneområdet og midtbyen skal indtænke faciliteter og aktivitetsmuligheder til idræt og sundhed, som f.eks. cykel- og løbestier, rulleskøjter/skatere, beachvolley, kano- og kajak o. lign.
Overordnet set er målet at skabe en Idræts-rambla fra den Permanente til Marselisskoven –
og fra Havnen til Årslev Engsø. Der vil blive tale om Danmarks længste sammenhængende
park for bevægelse på land og i vand. Der skal både være basis for individuel brug og basis
for byens mange idrætsforeninger.
Med vedtagelsen af budget 2004 blev der afsat en pulje på 2 mio. kr. årligt (2004-pl) om
året i 4 år, som forsøgspulje til at forbedre betingelserne for det frivillige arbejde gennem
styrkelse af initiativer og projekter på fritids- og kulturområde. Pt. er der alene anvendt ca.
650.000 kr. ud af de i alt 8 mio. kr.
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På den baggrund ønsker forligspartierne at anvende 2 mio. kr. fra puljen til faciliteter, der
understøtter en idrætsrambla. Der vil således fortsat være tilstrækkelig mulighed for at imødekomme eventuelle ansøgninger vedr. aktivitetshuse. De 2 mio. kr. kan anvendes både til
dækning af anlægsudgifter ved konkrete faciliteter og eventuelle driftsudgifter, der måtte
følge med. Det forudsættes i øvrigt, at der ved de konkrete initiativer udarbejdes en redegørelse for anlæg- og driftsøkonomi, således at der ikke igangsættes anlægsprojekter, uden at
der samtidig tages højde for efterfølgende drift.

Multihal
Forligspartierne vil fortsat arbejde for etablering af en multihal.

Engangsbeløb til skaterhal ved Skovvejen 2d
Magistratens 4. Afdeling igangsatte i foråret 2002 et forsøg med indendørs skaterfaciliteter i
en DSB-ejet hal på adressen Skovvejen 2D. Sport og Fritid har afsat budget til hallen af opsparede midler til og med oktober 2006. Faciliteterne bruges af tre grupper: skatere der
bruger ramper, rulleskøjtehockey, og SFO-baseret undervisning i løb på rulleskøjter.
Faciliteterne på Skovvejen er ikke tilfredsstillende i længden. På den baggrund ønsker Forligspartierne, at der igangsættes et udviklingsarbejde omkring en permanent skaterhal, der
skal opfylde behovet for indendørs faciliteter. Skaterhallen på Skovvejen ønskes dog videreført i en planlægningsperiode, hvorfor der ønskes afsat et engangsbeløb rammebeløb på
400.000 kr. Fremtidige skater-aktiviteter vil desuden kunne ses i sammenhæng med skabelse af en Idrætsrambla.

Tilskud til svage brugere af aftenskolernes undervisningstilbud
Forligspartierne forudsætter at pensionister, arbejdsledige og handicappede i videst muligt
omfang friholdes fra de generelle besparelser på aftenskoleområdet.
Der skal derfor overføres et beløb som minimum er anslået til ca. 1,0 mio. kr. fra den samlede tilskudsramme til aflønning af ledere og undervisere til kontoen for nedsættelse af
egenbetalingen for ovennævnte gruppers deltagelse på aftenskolernes undervisningstilbud.

Hensigtserklæring om midler til projekter med et integrationsperspektiv.
Forligspartierne foreslår, at Folkeoplysningsudvalget i en to-årig periode fra 2007-2009 ved
valg af projekter lader indsatsområderne integration og sundhed indgå som tildelingskriterium.

Borgerservice og Biblioteker
Multimediehus
Forligspartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for 2008-2011 sikre driftsbudgettet
for Multimediehuset, der tages i brug i 2011.
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Nedlæggelse af Åby Bibliotek
En række biblioteker er beliggende ved/nær de store indfaldsveje til Århus (Højbjerg, Viby,
Åby, Risskov og Tranbjerg). Åby Bibliotek er placeret mellem Gellerup Bibliotek og Hovedbiblioteket, og er det af de store lokalbiblioteker, der i dag har den nærmeste afstand til andre store biblioteker.
Sammenlignet med de øvrige store lokalbiblioteker (Højbjerg, Risskov og Viby) er Åby Bibliotek det bibliotek, som er markant tættest på City. Åby Bibliotek ligger endvidere tæt på
Gellerup/Hasle og til dels Viby Bibliotek. Infrastrukturmæssigt er Åbyhøj velforsynet med
offentlige transportmidler til bl.a. Hovedbiblioteket.
Åby Bibliotek er, næst efter Hovedbiblioteket, det bibliotek i Århus Kommune, som har den
største andel (57 %) af lånere, som ikke kommer fra eget lokalområde. 29 % af de aktive
lånere på Åby Bibliotek kommer fra Hasle/Gellerup. Forligspartierne er derfor enige om, at
lukke Åby Bibliotek, idet det vurderes at en stor del af Åby Biblioteks lånere vil kunne anvende andre biblioteker. Der opnåes herved et provenu på 5,2 mio. kr.
Forligspartierne ønsker, at provenuet ved salg af Åby Biblioteks bygninger samt tilstødende
arealer anvendes til finansiering af genhusning af nuværende lejere i Åby Biblioteks bygninger, herunder fritidsklubben mv., til understøtning af den kommende strukturplan for lokalbibliotekerne og udbygning af borgerservice i Århus Kommune samt til udvikling af digitale
selvbetjeningsløsninger og andre digitale løsninger og tilbud for borgerservice-, biblioteksog kulturområdet.
Ved den kommende strukturplanlægning skal muligheder for at forandre lokalbiblioteker til
kombi-biblioteker med forskellige serviceniveauer vurderes. I denne analyse vil der også
blive redegjort for, hvorledes de andre nuværende funktioner på Åby Bibliotek (f.eks. Borgerservice m.m.) kan genplaceres.

Hensigtserklæring om øget samarbejde Århus-Hamburg
Forligspartierne ønsker at styrke samarbejdet mellem Århus og Hamburg på bl.a. det erhvervsmæssige, turistmæssige, kulturelle og uddannelsesmæssige område. Erhvervsafdelingen udarbejder i samarbejde med Kultur og Borgerservice et oplæg til en systematisk samarbejdsstrategi.
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