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Baggrund
SF har til Magistratsafdelingerne for Teknik og Miljø (MTM) og Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) sendt en 10-dages forespørgsel vedrørende
FMS Sidesporet. Nedenfor følger en fælles besvarelse på forespørgslen fra
de to magistratsafdelinger.

TEKNIK OG MILJØ
SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
Aarhus Kommune

Besvarelse
Spørgsmål 1:

Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Deler MTM og MSB vores vurdering af at FMS Sidesporet gør en positiv
forskel for brugerne?

www.aarhus.dk

Svar spørgsmål 1:
Midtbyens Subkulturer er en privat forening, som i to år af egen drift har
drevet møde- og fristedet Sidesporet.
Socialforvaltningen har intet formelt og økonomisk samarbejde med foreningen.
Flere af de borgere, der kommer på Sidesporet har også kontakt med andre
af socialforvaltningens tilbud. Dette f.eks. med Værestedet Jægergårdsgade,
hvor lederen af Værestedet har et samarbejde med Sidesporet. Socialforvaltningens opsøgende medarbejdere i Det Opsøgende Team og Gadeteam
kommer jævnligt forbi Sidesporet og stiller sig til rådighed for de borgere,
som kommer der.
Sidesporet fungerer som et møde- og fristed for en gruppe borgere, og kan
således betegnes som et positivt tiltag for de borgere, der kommer der. Forvaltningen er bekendt med, at flere frivillige foreninger kommer i Sidesporet
og at SAND (de hjemløses landsorganisation) støtter op om Sidesporet med
positiv omtale.
Spørgsmål 2:
Hvorfor er FMS Sidesporten blevet opsagt fra den 1/5?
Svar spørgsmål 2:
Sidesporet har de sidste par år haft en midlertidig placering i Den Grønne
Kile på arealudviklingsområdet Godsbanearealerne. I takt med at udvik-
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lingsplanen for Godsbaneområdet realiseres, herunder de første åbningstræk i Den Grønne Kile, er aftalen mellem Teknik og Miljø og Sidesporet, om
en midlertidig placering på Godsbanearealerne, sagt op med ophør pr. 1.
april 2019.
Denne er efter aftale forlænget til 1. maj 2019, således der kan findes en
god løsning på Sidesporets fremtid.
Spørgsmål 3:
Har der været forsøg på at finde andre placeringer til FMS Sidesporet?
Svar spørgsmål 3:
Ja – se nedenstående svar (spørgsmål 4).
Spørgsmål 4:
Kan der findes en anden midlertidig placering i det centrale Aarhus. Eksempelvis under Ringgadebroen eller et andet sted på Godsbanen?
Svar spørgsmål 4:
MTM og MSB er optagede af at hjælpe Sidesporet videre til en anden bynær
placering. Det er en svær øvelse i en by, hvor der sker så meget, at finde et
isoleret spot, hvor man kan være i en lidt længere periode.
MTM har en god dialog med DSB Ejendomme i forhold til et areal der ligger
ikke langt fra Sidesporets nuværende placering. Her er umiddelbart flere
muligheder, som vi sammen med Sidesporet i den nærmeste fremtid vil udforske nærmere. Planen er, at vi på baggrund af denne proces finder en
egnet lokation til Sidesporet.
Spørgsmål 5:
Hvad er tidsplanen for området hvor Håbets Alle har været placeret? Kan
der tænkes en midlertidig placering her som brugerne selv peger på?
Svar spørgsmål 5:

Håbets Allé er en del af Masterplanen på Hjemløseområdet. Byrådet har
godkendt Masterplanen d. 6. marts 2019 og MSB er, jævnfør byrådets beslutning, på vej med at gentænke rammerne og aktiviteterne omkring Håbets
Allé. Tidsplanen for opstart af de nye aktiviteter på stedet er endnu ikke en-
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delig afklaret. Således vil gentænkningen af stedet indledningsvist ske med
inddragelse af SAND (de hjemløses landsorganisation) og Udsatterådet.
Spørgsmål 6:
Hvordan forholder rådmændene til standpunktet om at de unge ender tilbage
i Mølleparken eller i udsatte miljøer hvor miljøet er barskere?
Svar spørgsmål 6:
Der er naturligvis et ønske om at finde en fælles løsning på placeringen af
Sidesporet, netop for at sikre, at de borgere, der kommer i Sidesporet, fortsat har et relevant møde- og fristed. Mølleparken og andre udsatte miljøer er
i den sammenhæng ikke hensigtsmæssige placeringer for Sidesporet.
Både MTM og MSB arbejder således for, at Aarhus skal være en god by for
alle. En by, hvor der er plads til udfoldelse og mangfoldighed og hvor vi i
fællesskab hjælper dem, der har brug for det.
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