
Chefteamindstilling: Afholdelse af udgift til magasinerne Vital og Vital Aarhus  
Den 8. marts 2019, Strategi & Udvikling  

Baggrund: 

I 2018 udgav Sundhed og Omsorg i anledning af Frivillighovedstad 2018 to magasi-
ner med hele Aarhus som målgruppe. Formålet med magasinerne var at inspirere 
aarhusianere i alle aldre til at indgå i flere fællesskaber (fx foreninger) og leve aktive, 
sunde liv. Samtidig formidlede magasinerne viden om initiativer og tilbud fra Aarhus 
Kommune. I 2019 er der (af direktøren) ligeledes truffet beslutning om at udgive to 
magasiner til en bred målgruppe.  

Udvidelsen af målgruppe medfører en ekstra udgift til print og distribution for de to 
særudgaver. Det foreslås med indstillingen her, at merudgiften i 2019 finansieres af 
ekstraordinære midler, og at der på sigt arbejdes på en løsning, hvor alle kommu-
nens magistratsafdelinger afholder udgiften i fællesskab.  

Samtidig bedes chefteamet træffe beslutning om finansieringen af Vital generelt: Ud-
over annonceindtægter og en fast indtægt fra MSB, har Sundhed og Fællesstaben 
bidraget til medfinansiering. Det foreslås med indstillingen her, at finansieringen af 
Vital overføres permanent til Vitals budget direkte fra grundbudgettet, så administrati-
onen lettes og vi undgår de nuværende interne refusioner.  
 

Beslutninger: 
Chefteamet skal beslutte: 

- At merudgiften til 2019’s to Vital Aarhus-magasiner afholdes for ekstraordi-
nære midler 

- At udgiften til Vital generelt findes i grundbudgettet og ikke forhandles mel-
lem forvaltningsenhederne.  

Effekt: 
Administrativ lettelse ved at pengene kanaliseres direkte fra grundbudget til magasin 
uden først at skulle rundt i organisationen. 

Opfølgning: 
Såfremt CT ønsker, at MSO også efter 2019 udgiver sundhedsmagasiner til alle aar-
husianere, skal der på sigt sikres medfinansiering fra øvrige magistratsafdelinger 
og/eller andre (eksterne) aktører og samarbejdspartnere. 

 

 
 

 

Kommunikation: 
 
Forandringen i beslutningen i udelukkende administrativ og kræver blot afgørelse fra CT.  
Målgruppen forandringen begrænser sig til CT og relevante kontorchefer i hhv. Sundhed 
og S&U, som selvfølgelig skal orienteres om beslutningen efterfølgende.  

o Beslutningen kalder ikke på yderligere hverken intern eller ekstern kom-

munikation.  
 

 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
 

 
Lukket indstilling 

 
 

Koordineret (inden indstilling fremsendes) med andre afdelinger, hvilke: 
(Koordineres på kontorchefniveau med relevante afdelinger - herunder de involverede i implementeringen) 

Ansvarlig leder/afdeling: Thune Korsager Deltager på mødet: Pernille Bonne 
 

Direkte udgifter 
2019 2020 2021 2022 

332.000    

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing X 

 

Udgivelse af magasiner Chefteam-møde Drøftelser med øvrige 
mag. afdelinger om 
fremtidige udgivelser og 
finansiering heraf 

  Opfølgning til  
Thune Korsager 

    

Fire gange årligt.  
To særudgivelser 2018 

8. marts  Inden 12. april 2019   Inden 12. april 2019 

 



Referat: 

Chefteamet 

- Drøftede at merudgiften til 2019’s to Vital Aarhus-magasiner er afsat for 2019 

- Besluttede at udgiften til Vital generelt drøftes ifm. detailbudget for de kommende år. 

 


