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1 Til godkendelse
1.1 Dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
1.2 Referat
Referatet blev godkendt.
1.3 Opfølgning på budgetforlig 1. kvartal 2019
For 1. kvartal er der fulgt op på i alt 18 punkter. For 2 punkter foreslås opfølgningen
afsluttet i regi af nærværende kvartalsvise opfølgninger for i stedet enten at ophøre eller
overgå til almindelige driftsopfølgninger eller evalueringer jf. forligsteksterne. De
resterende punkter har angivet nye foreslåede opfølgningstidspunkter.
I oversigten er desuden inkluderet de opfølgningspunkter, som ikke har opfølgning i 1.
kvartal, til orientering om disses næste opfølgningstidspunkt.
At 1) Opfølgningslisten med angivelse af forslag til nye opfølgningstidspunkter drøftes og
godkendes.
BHA introducerede opfølgningslisten, og bemærkede, at visse statuspunkter i
indstillingen er blevet overhalet af virkeligheden.

Rådmandsmødet drøftede opfølgningslisten kronologisk. Herunder blev særligt drøftet:


Udsatte boligområder: Rådmandsmødet drøftede den aktuelle situation og
aktuelle risikoområder. KW bestilte en status / oversigt, som fokuserer på MSB’s
indikatorer i forhold til: ledighed, uddannelse, sociale sager pr. borger, etc.
vedrørende udsatte boligområder og risikoområder. Rådmandsmødet genoptager
drøftelsen medio august. SOC og BEF følger op ift. pkt. 1. og pkt. 1.1.

Følgende punkter udgår fra listen:
- Pkt. 2: Psykiatriens Hus
- Pkt. 4: Hjemløse
- Pkt. 6: Styrket indsats mod misbrug
- Pkt. 7: Forebyggelse af vold mod børn. I den forbindelse ønskede KW et uformelt
møde med Eva Mejnertz (Radikale Venstre) med henblik på statusorientering. SOC
følger op.
- Pkt. 10: Indsatser på beskæftigelsesområdet. AH orienterede om, at der er
igangsat en finpudsning af et katalog med beskæftigelsesregler.
- Pkt. 12: Strategi for jordkøb
Rådmandsmødet drøftede pkt. 15, 16, 17 og 18. Afslutningsvis bestilte en status på
MSB’s anlægsprojekter, der ligeledes skal forklare processen heri. Økonomi følger op.
Med ovenstående bemærkninger godkendte KW indstillingen.
1.4 Rådmandens politiske pejlemærker 3. kvartal
Som en del af arbejdet med de politiske pejlemærker præsenteres rådmandsmødet hvert
kvartal for henholdsvis Rådmandslisten og en status på Rådmandsmålene.
Rådmandslisten er udarbejdet i et samarbejde mellem SOC-stab, BEF-stab og
fællesstabene. På Rådmandsmødet 18. juni skal Rådmandslisten for 3. kvartal 2019
drøftes og godkendes.
Det indstilles:
At 1) rådmandskredsen drøfter og godkender vedlagte Rådmandsliste over sager på vej i
3. kvartal 2019, herunder hvorvidt der skal ageres på de enkelte sager og i givet fald
hvordan.
Rådmandsmødet drøftede rådmandslisten. Herunder med særligt fokus på:
- Veteranindsatser. KW ønskede et møde med Peter Sporleder inden sommerferien
med henblik på at afgive status på arbejdet med veteranindsatser. Derudover
bestilte KW information om processen for udpegelse af de politiske medlemmer i
arbejdsgruppen. BEF følger op.

Side 2

-

Ungdomskriminalitetsreform. KW ønskede, at der udarbejdes en opdateret
evaluering med bekymringer vedr. Ungdomskriminalitetsreformen, som
fremsendes på ny til Trine Bramsen. SOC følger op.

-

Voksenhandicap – generelt: KW ytrede ønske om at besøge Voksenhandicapinstitutioner / myndighedsområder på ny. SOC følger op.

Endelig drøftede rådmandsmødet muligheden for at udarbejde ”velkomsthilsener” til nye
ministre inden for MSB-relevante ressortområder.
2 Til drøftelse
3 Til orientering
3.1 Orientering fra magistraten
Rådmandsmødet drøftede mødet i Magistraten d. 17. juni 2019.
3.2 Orientering om udvalgsmødet
Rådmandsmødet drøftede det forestående udvalgsmøde d. 19. juni 2019.
3.3 Bordrunde
Rådmandsmødet drøftede igangværende 10-dages forespørgsler.
KW orienterede om rokade på byråds- og udvalgsposter i forlængelse af resultatet ved
Folketingsvalget.
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Budget 2020 - status

1. Resume
Denne indstilling giver en kort status på budgetprocessen i
Sociale Forhold og Beskæftigelse, herunder de udpegede
budgettemaer.
Tidsplanen for august-september præsenteres.
Det foreslås at igangsætte udarbejdelsen af en
investeringsmodel for langvarige modtagere af
ledighedsydelse.

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) rådmandskredsen drøfter budgettemaer og den
fremadrettede strategi for at fremme budgettemaerne i de
kommende budgetforhandlinger.
At 2) rådmandskredsen godkender procesplanen for
udarbejdelse af udtalelser til partiernes beslutningsforslag,
jf. afsnit 6.
At 3) rådmandskredsen bestiller et oplæg på
investeringsmodel vedrørende personer på langvarig
ledighedsydelse, beskrevet i afsnit 7.
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3. Baggrund
Det er tidligere besluttet at fastholde psykiatriområdet og
hjemløseområdet som det primære fokus ind i
budgetdrøftelserne. Fællesanalysen af Socialpsykiatri og
Udsatte Voksne skal være færdig ultimo juni 2019 med
henblik på at kunne indgå som bilag til Magistratens
Budget for 2020.
Herudover har rådmandskredsen ønsket en særlig
opmærksomhed på midlertidige indsatser, hvor
bevillingerne udløber. Oversigten over midlertidige
indsatser og udløb af bevillinger samt håndtering heraf
genfremsendes (bilag 1). Flere af disse er allerede bragt
ind i budgetdrøftelserne via budgetforslag fra partierne.
Erfaringen fra tidligere år er at langt de fleste
budgetforslag fremsendes umiddelbart op til deadline 5.
august. Til og med byrådsmødet 26. juni har partierne
fremsat nedenstående forslag på social- og
beskæftigelsesområdet.

Byrådsmøde

Forslag og forslagsstiller(e)

24-04-2019

Budgetforslag fra V, DF og KF om støtte til
Home-Start Aarhus

15-05-2019

Indstilling om forslag fra Børne- og
ungebyrådet: Udvidet gratis psykologhjælp
(jf. indstillingen kræver en prioritering af
Børne- og ungebyråds forslag at et parti i
byrådssalen stiller forslaget som
budgetforslag)

15-05-2019

Forslag fra SF om boliggaranti til hjemløse.
Dette forslag er stillet som beslutningsforslag,
som skal besvares med en indstilling fra MSB.
Hvis forslaget kræver finansiering, vil det i
indstillingen skulle angives, at et parti skal
fremsætte det som et budgetforslag.

15-05-2019

Budgetforslag fra SF og KF om sikring af
åbningstiderne på værestedet og
stofindtagelsesrummet.

28-05-2019

Budgetforslag fra KF om etablering af
Headspace i Aarhus
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Der er også fremsat forslag om løft af specialskoler og
prioritering af tidlig indsats, som primært retter sig mod
Børn og Unge, men som har grænseflader til
socialområdet.

Boligområdet
Der skal udmøntes anlægsmidler i Budget 2020. Sociale
Forhold og Beskæftigelse har derfor som en del af det
formelle budgetmateriale fremsendt anlægsplan og
behovsanalyse.
Hvis ønskes om en fremtidig selvforsyningsgrad på 80 % i
2035 skal nås for voksenområderne (VH og SUV),
forudsætter det vedtagelse af 343 boliger, fordelt med 70
boliger i budgetperioden 2020-2023 og 83 boliger i den
resterende 10-årige anlægsperioden frem mod 2029.
Hertil ville der i perioden 2030-2035 skulle etableres
yderligere 190 boliger. Ud af de i alt 343 boliger vil 277
boliger være på Voksenhandicapområdet, mens de
resterende 66 boliger tilknyttes området for Socialpsykiatri
og Udsatte Voksne.
I MSBs anlægsplan for 2020-2029 er der et øget fokus på
samarbejde med boligforeningerne og andre aktører, fx
ved etablering af bofællesskaber i opgange, eller øget brug
af ungdomsboliger til borgere med særlige behov.

4. Effekt
-

5. Ydelse
Det følger af budgetproceduren, at udvalget skal
orienteres om afdelingens aktuelle økonomiske situation
og interne omprioriteringsmuligheder.
Udvalget er på mødet den 19. juni orienteret om de
forventede budgetoverskridelser og genopretningsplanerne
på den nuværende socialforvaltnings driftsområder.

Budget 2020 - status
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Som følge af et generelt udgiftspres på alle områder og
seks nye driftsområder, der går i luften fra august, er det
vanskeligt at pege på oplagte omprioriteringer. Byrådet
kan ændre det ønskede serviceniveau på tværs af
målgrupper, men et løft af et givent område vil indebære
en reduktion på et andet område.
I byrådsindstillingen om Sociale Forhold og Beskæftigelses
nye organisering er der beskrevet en planlagt intern
omprioritering, der skal styrke socialpsykiatrien.
Derudover er udvalg og byråd orienteret om
omprioriteringer og omlægninger af
beskæftigelsesindsatsen, som følger Erhvervs- og
Iværksætteraftalen.

6. Organisering
Den planlagte budgetproces i Aarhus Kommune er fortsat
afhængig af, at der dannes en ny regering, som relativt
hurtigt kan indgå en aftale med KL om kommunernes
økonomi for 2020. Hvis aftalen trækker ud, kan det blive
nødvendigt at afvige fra den kendte proces.

Proces for udtalelser/belysning af partiernes budgetforslag
Den beskrevne proces tager udgangspunkt i de foregående
års tilsvarende forløb. Processen er relativt kompakt – i
særdeleshed, hvis der modtages mange forslag.
Partierne har frist for at fremsende budgetforslag den 5.
august. Herefter har afdelingerne frem til 25. august til at
belyse de fremsatte forslag. I denne periode skal udvalget
involveres.
Det forventes at udvalget på mødet 7. august kan
orienteres mundtligt om hvilke forslag, der er fremsat på
Sociale Forhold og Beskæftigelses område, og
efterfølgende præsenteres for de udarbejdede belysninger
på mødet 21. august (i det omfang de er godkendt af
rådmandskredsen på dette tidspunkt).
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5. august

Partierne har frist for at fremsende forslag.

6. august

Sociale Forhold og Beskæftigelse modtager
forslag, som afdelingen skal belyse. En
foreløbig oversigt kan runddeles på
rådmandsmødet til indledende drøftelse.
Foreløbig tilkendegivelse af ønsket
vægtning/prioritering og vinkling i det omfang
det er muligt.

7. august

Udvalget orienteres mundtligt om fremsatte
forslag på social- og beskæftigelsesområdet.

13. august

Rådmandsmøde. Status på arbejdet og
mulighed for at drøfte vinkling mv.

20. august

Rådmandsmødet godkender belysninger.
Eventuelle tilretninger, som kræver
godkendelse, håndteres via edoc frem mod
fredag den 23. august.

21. august

Udvalget præsenteres for de udarbejdede
belysninger (i det omfang de er godkendt i
rådmandskredsen dagen før).

25. august

Frist for at fremsende udtalelser til

(søndag)

Borgmesterens Afdeling.
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Der reserveres indledningsvist tid til interne budgetmøder i
rådmandskredsen i en kadence med ugentlige møder fra
ultimo august og med tiltagende frekvens frem mod
forhandlingsugen. I august fremsender Økonomi et mere
detaljeret oplæg til den administrative understøttelse af
den afsluttende del af budgetdrøftelserne.

Væsentlige datoer i den afsluttende del af
budgetprocessen
23. august

Udkast til budgetindstilling fremsendes til
byrådet.

26. august

Orienteringsseminar for byrådet.

2.

Magistraten behandler budgetforslaget og

september

beslutningsforslag.

9.

Budgetmesse.

september
12.

1. behandling af budget samt

september

beslutningsforslag i byrådet.

16. – 20.

Budgetuge med forhandlingsmøder.

september

7. Ressourcer
For at signalere en bevidsthed omkring finansieringssiden
kan der overvejes en balance mellem udgiftsdrivende
forslag (rene budgetudvidelser), investeringslogikker og
eventuelle finansieringsforslag/omprioriteringsmuligheder.
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I den forbindelse kan det overvejes at genoplive
investeringsmodellen om revisitering af langvarige
modtagere af ledighedsydelse. Investeringsmodellen var
en toårig indsats, som skulle afklare personer med
langvarige ledighedsydelsesforløb (>1,5 år) til
førtidspension eller andet. Det har vist sig, at der pga.
tilbageløb fortsat er grundlag for en målrettet indsats.
Desuden har det vist sig, at der er flere end forventet af
disse lange sager, som ender i delvis beskæftigelse, så der
er umiddelbart en mere positiv effekt end ventet. Da
indsatsen var toårig, blev den ikke permanentgjort
sammen med de andre investeringsmodeller.
Bestand og business case skal genberegnes, for at fastslå
om modellen stadig er positiv. Hvis det er tilfældet, kan
det overvejes at medtage den i budgetdrøftelserne – enten
i borgmesterens budgetforslag eller på anden vis.

Bilag 1: Oversigt over bevillinger der udløber

Økonomi

Tegn: 4.887

Tlf.: 89 40 20 00

Sagsbehandler: Morten Poulsgaard

E-post: okonomi@msb.aarhus.dk

E-post: mopou@aarhus.dk
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Budget 2020-2023
_____________________________________________________________________

Ikke-finansierede udgifter og midler som udløber i 2019
Tilbud/projekt

Kort beskrivelse

Finansieret

Weekendåbent i
Stofindtagelsesrumme
t

Byrådet har afsat midler til, at
stofindtagelsesrummet er åbnet mandag
til fredag fra 8-15. Med bl.a. midlertidige
statslige midler har denne åbningstid
været udvidet til også at omfatte
weekender.

Frem til 2017 er den
udvidede åbningstid
finansieret af midlertidige
midler fra staten.

Stofindtagelsesrummet benyttes ligeligt
alle ugens dage. En lukning af
stofindtagelsesrummet i weekender vil
derfor forventeligt give flere stofindtag i
byens rum, ligesom det vil påvirke
brugernes mulighed for at indtage stoffer i
et sikkert miljø.
Udvidet åbningstider i
Værestedet

I forbindelse med presset på Klostertorvet
besluttede den tidligere rådmand at
udvide åbningstiderne i Værestedet til
også at omfatte eftermiddage, aften og
weekender. Dette for en foreløbig 2-årig
periode.
En evaluering af åbningstiderne viser, at
borgerne benytter de udvidede
åbningstider, og at der hver aften er ca.
30 borgere til spisning. En tilbageførsel
af de udvidede åbningstider vil skabe et
større pres på byens rum/det døgnåbne
værested og andre tilbud til målgruppen.

Beløb
1.000 kr.
2020 p/l
1.717

Status på håndtering
Der er fremsat budgetforslag fra SF og KF
om sikring af fast finansiering af det
nuværende serviceniveau.

I 2018 er finansieringen
fundet inden for rammen,
men i 2019 bidrager det til
merforbruget i SUV.
Med SUVs økonomiske
udfordringer er det ikke
længere muligt at finde
midlerne inden for området.

Midlertidige interne midler i
Socialforvaltningen.
De nuværende midler
udløber medio oktober 2019.

2.375

Der er fremsat budgetforslag fra SF og KF
om sikring af fast finansiering af det
nuværende serviceniveau.

Sociale viceværter

De to sociale viceværter på Klostertorvet/i
byens rum er kun midlertidigt finansieret.
Det er de sociale viceværter, der skal
medvirke til, at de nye hellesteder
kommer i brug og bliver reelle alternativer
til Klostertorvet. Såfremt ordningen ikke
videreføres, vil der ikke være en
opsøgende social indsats målrettet
hellesteder/Klostertorvet.
Det skal bemærkes, at i forhold til den
byrådsbesluttede handlingsplan for Byens
Rum (juni 2017), så skal MSB levere den
sociale indsats i forhold til hellestederne.

Brobygning til
psykiatrisk hospital

For at bygge bro mellem
behandlingspsykiatrien og de kommunale
socialpsykiatriske tilbud samt sikre en
god overgang for borgerne er der hos
Center for Myndighed ansat 2
brobyggere.

Midlertidige interne midler i
Socialforvaltningen.

822

Midlerne er udløbet med
udgangen af 2018. I 2019
bidrager det til merforbruget i
SUV.
Med SUVs økonomiske
udfordringer er det ikke
længere muligt at finde
midlerne inden for området.

Midlertidige interne midler i
Socialforvaltningen.

1.024

De nuværende midler
udløber med udgangen af
2019.

Med brobyggerne skal borgerne gerne
opleve en sammenhængende indsats
mellem behandlingspsykiatrien og den
kommunale socialpsykiatri.
Brobyggerne er fast tilstede på
afdelingerne i behandlingspsykiatrien.
Pitstop – et projekt
under indsatsområdet
Øget livskvalitet for
voksne og ældre
borgere med handicap

Pitstop er et projekt, hvor der er etableret
8 pladser til socialt udsatte borgere
(eksempelvis hjemløse), der er udskrevet
fra hospitalet efter somatisk behandling,
men fortsat har behov for omsorg og
pleje. Borgerne tilbydes muligheden for at
restituere i trygge og hjemlige omgivelser
med henblik på at undgå genindlæggelse.
Pitstop har lokaler i Søndervangen og
drives af Røde Kors Aarhus i samarbejde
med MSO og MSB. Foruden 3

Pitstop er finansieret af
midler fra innovationspuljen.
De nuværende midler
udløber ved udgangen af
2019.

2.284
Budgette
t er pt.
placeret i
MSO

Der er fremsat budgetforslag fra SF og KF
om sikring af fast finansiering af det
nuværende serviceniveau.

fastansatte med sygeplejefaglig
uddannelse er der ca. 23 frivillige.
En permanentgørelse af Pitstop forventes
at kunne opfylde behovet for midlertidige
pladser til ældre og plejekrævende socialt
udsatte borgere i Aarhus.
Det vil dog stadig være behov for
længerevarende/permanente plejeboliger
til ældre socialt udsatte herunder ofte
også ældre borgere med misbrug.
Home-start

Home-start er en frivilligindsats for
småbørnsfamilier, der er kommet i en
vanskelig situation. Home-start arbejder
for at få overskuddet tilbage i familier
gennem tilknytning af en frivillig
familieven.

Budgetbevilling på 250.000
kr., som udløb ultimo 2018.

Særlige
iværksætterforløb for
flygtninge

Særlig indsats over for flygtninge, som
har ønske om at blive selvstændige
eventuelt via en tilbagebetalingspligtig
mikrokredit.

Budget 2017
Der er ikke midler til særlig
personlig vejledning,
coaching og finansiel
rådgivning fra 3. kvartal
2019.

500

Psykisk syge i job/
Jobbanken

Midler er bl.a. anvendt til den kommunale
andel af driftstilskuddet til Jobbanken og
Veterankoordinator. Disse projekter har
ligeledes været eksternt finansierede.

Budget 2017
2 x 750.000 kr.

750

Af Budget 2019 fremgår det at
driftstilskud på 600.000 kr. finansieres
indenfor Sociale Forhold og
Beskæftigelses nuværende ramme med
midler, der frigives ved eksisterende
aktiviteter, der ifølge forligsteksten kan
nedskaleres efter etableringen af

450

Derudover finansieret ved
interne midler fra FBU på
150.000 (plus 150.000 fra
MSO og MBU hver). Udløber
ultimo 2019.

Den toårige aftale med
Jobbanken skal evalueres i
2020.
Aftale med Jobbanken
vurderes ikke at kunne
fornyes, hvis der ikke
kommer yderligere midler.

Der er fremsat budgetforslag fra V, DF og KF
om, at der ydes økonomisk støtte til HomeStart Aarhus, så der er mulighed for at give et
tilbud, der svarer til niveauet fra 2018.

psykiatriens hus.
Den regionale
udd.pulje 2019

Finanslov kan derfor evt. fortsætte i 2020

STAR, udløber 31/12-2019.

6.879

Opkvalificering inden
for mangelområder
2019

Finanslov kan derfor evt. fortsætte i 2020

STAR, udløber 31/12-2019.

306

Puljen til udd.løft 2019

Finanslov kan derfor evt. fortsætte i 2020

STAR, udløber 31/12-2019.

2.915

STAR, udløber 31/3-2019.

1.967

STAR. Partnerskabsaftale,
hvor BEF betaler en
forløbspris hos PGU
Rosenholm. Udløber 31/72019.

0

STAR, udløber 31/7-2019.

14.932

Et mere rummeligt
arbejdsmarked for
borgere med handicap

STAR, udløber 31/3-2019.

1.300

LISES

Forskningsprojekt hvor BEF
bidrager med dialoger med
medarbejdere. Ingen
bevilling. Udløber 1/8-2019.

RIM – Futurum

Rummelig iMidt, udløber
31/3-2019.

160

RIM – Psykisk sårbare

Rummelig iMidt, udløber

877

Fritidsjobambassadør
er til unge fra udsatte
boligområder
ViVirk'R
Ligeværdsprojekt

Flere skal med

Generelt betyder stop af projekter ofte et
ønske om, at den indsats der blev
afprøvet videreføres. Det store projekt
"Flere skal med", er dog af en anden
type, idet det drejer sig om en indsats
overfor en gruppe, som har været lang tid
væk fra arbejdsmarkedet. Hvis indsatsen
lykkedes, må det forventes at det
fremtidige behov for indsats bliver mindre.

0

Der er ansøgt via puljen til indsats i
risikoområder, dog kun til indsats i
Skovgårdsparken og Langkærparken.
Der er ikke ansøgt op yderligere midler, og
der er ikke planer om videreførelse.

Der afventes udmelding fra STAR om evt.
nye midler til ”Flere skal med II”.
I forlængelse af afslutningen på projektet,
som har haft karakter af at være et
prøveprojekt, er der ansøgt og bevilget ca.
3.9 mio. kr. fra STAR til at afprøve en ny
screeningsmodel. Frem til sept. 2020
screenes ca. 10.000 jobsøgende, ligesom
der er afsat midler til en indsats for de som
det viser sig, har et handicap og behov for en
særlig håndholdt indsats.
Der er fremsendt ansøgning til AP Møller
fonden. Hvis ansøgningen imødekommes, vil
det kræve en kommunal medfinansiering til
implementering på 2,5 mio. kr., svarende til 5
årsværk.
Projekterne Futurum og Psykisk sårbare i
job, er projekter hvor RiM har finansieret
langt den overvejende del af indsatsen. Der
er tale om en væsentlig indsats, som Job &

i job

31/3-2019.

RIMveterankoordinator

Rummelig iMidt, udløber
31/3-2019.

Øvebaner – på vej i
job

STAR, udløber 31/5-2020.

MBSR - virtuel
mindfuldness baseret
stress reduktion

Velfærdsteknologisk
Udviklingspulje, udløber
31/10-2019.

347

3.993

403

Virksomhedsservice ser værdi i at videreføre.
Indsatsen understøtter flere målgrupper,
herunder en del unge forsikrede, som har
behov for hjælp til at fastholde/genoptage
deres uddannelsesforløb. Hvis det skal
videreføres, kræves en finansiering af 3
årsværk, svarende til ca., 1.5 mio. kr. årligt.
Politisk proces/dialog i gang herom. Det
vurderes, at finansieringsbehovet er 0,5 mio.
kr. svarende til 1 årsværk.

Øvebaner – på vej i job, er en indsats, som
Job & Virksomhedsservice mener er vigtig at
fastholde. Hvis det skal videreføres, kræves
en finansiering af 3 årsværk, svarende til ca.,
1.5 mio. kr. årligt.
Der er ansøgt om at forlænge projektet med
1 år. Det forventes derfor, at projektet først
afsluttes ultimo 2020.
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Indstilling
Til

Rådmand Kristian Würtz

Fra

Beskæftigelsesforvaltningen

Dato

21. juni 2019

Drøftelse af temaer på Dialogmøde 2019 i
GLOBUS1
Der afholdes dialogmøde d. 20. august 2019 i GLOBUS1 i
Gellerup mellem Rådmand Kristian Würtz (MSB), Rådmand
Rabih Azad-Ahmad (MKB) og foreninger og borgere fra
området.
1. Resume
Dialogmøde 2019 følger Dialogmøde 2018 og 2017, som
en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor rådmændene
møder borgere og foreninger i Gellerup i en dialog om
aktuelle temaer.
Sidste år deltog rådmand Thomas Medom sammen med
rådmand Rabih Azad-Ahmad.
Det er planlagt, at rådmændene fra MSB og MKB deltager i
år.
Dialogmøde 2018 blev afviklet succesfuldt med positive
tilbagemeldinger fra rådmændene og de deltagende.
Dialogmøde 2019 er planlagt til at finde sted tirsdag d. 20.
august 219 kl. 17.00-19.00i GLOBUS1 i Brabrand.
Der planlægges at være to temaer, et for hver
magistratsafdeling.
MKB – ”Sunde fællesskaber”

Drøftelse af temaer på Dialogmøde 2019 i GLOBUS1 d. 20.
august 2019
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Forslag til MSB-temaer:
-

Jobindsatsen i området

-

Fritidsjob

-

Opgang til opgang

2. Beslutningspunkter
At 1) forslag til temaer på dialogmødet drøftes
3. Baggrund
Dialogmødet er en årlig tilbagevendende tematiseret
dialog med borgere og foreninger i Gellerup.
I 2018 var temaerne:
MSB - Hvordan skaber vi job og uddannelse i et Gellerup
under forandring?
MKB - Hvordan skaber vi sammen et sammenhængende
og aktivt fritidsliv for børnene og de unge?
MBU - Hvordan skaber vi den bedste skole for alle børn?
Der var omkring 60 deltagere, heriblandt deltagere fra ca.
25 foreninger og aktivister som med bannere udtrykte
deres utilfredshed med forhandlingerne omkring
ghettoplanen.
4. Effekt
5. Ydelse
6. Organisering
Dialogmøde 2019, planlægges i et samarbejde mellem
MSB og MKB
7. Ressourcer
-

Bilag
Bilag 1:

Referat fra dialogmødet den 23. oktober 2018

Drøftelse af temaer på Dialogmøde
2019 i GLOBUS1
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Sagsnummer: 19/026063-3

Antal tegn: 2.243

Beskæftigelsesforvaltningen

Sagsbehandler: Adam Galai
Tlf.: 41 87 44 83
E-post: adga@aarhus.dk

Drøftelse af temaer på Dialogmøde
2019 i GLOBUS1
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Opsamling fra dialogmøde 2018

Opsamling fra dialogmøde 2018
Notatet er en kort opsamling på de emner, der blev diskuteret ved
dialogmødet den 23. oktober 2018. Der deltog ca. 50 borgere i mødet.
Baggrund
Thomas Medom og Rabih Azad-Ahmad har siden 2015 afholdt et fælles
dialogmøde i Globus1. I år deltog også Kristian Würtz.
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Den første halvdel af mødet var afsat til temadebat i tre forskellige grupper.
Temaerne var:
1) Hvordan skaber vi sammen et sammenhængende og aktivt fritidsliv
for børn og unge?
2) Hvordan skaber vi job og uddannelse i et Gellerup under forandring?
3) Hvordan skaber vi den bedste skole?

Sport & Fritid
Aarhus Kommune

Deltagerne havde mulighed for i 20 minutter at drøfte et af temaerne,
hvorefter der var en fælles opsamling. De vigtigste forslag og pointer fra de
tre workshops var:

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 51 57 53 48

Workshop: Hvordan skaber vi sammen et sammenhængende og aktivt
fritidsliv for børn og unge?

E-mail:
sport-fritid@aarhus.dk
Direkte e-mail:
hlo@aarhus.dk
www.aarhus.dk














Rollemodeller: Vi skal have gode rollemodeller, fx forældrene, som
viser vejen for de unge. Kan vi i fællesskab fremhæve de gode
eksempler?
Fysiske rammer: Vi skal have gode faciliteter i området. Kan vi
finde en erstatning for eller genåbne Foreningernes Hus? Der er et
ønske om at have et sted, hvor man kan samle områdets beboere
på tværs af generationer og etnicitet.
Investere i frivillige: Vi skal øge de frivilliges kompetencer via fx
kurser og uddannelse. Vi skal rekruttere flere frivillige til
foreningslivet i området, således at de frivillig kan styrke foreningens
aktiviteter og organisering.
Fastholdelse: Vi skal have øget fokus på at fastholde unge i
fritidsaktiviteterne samt de frivillige i foreningerne.
Understøttelse af foreninger: Vi skal understøtte de
vedfungerende foreninger, der er i området med rådgivning,
økonomi mv. Vi skal være med til er udbrede kendskabet til
foreningerne og fortælle den gode historie.
Integration gennem foreningslivet: Foreningslivet skal være med
til at bygge bro mellem børn og unge fra forskellige kulturer og
boligområder.
Øget fokus på piger/kvinder: Vi skal have flere attraktive
fritidstilbud til piger og unge kvinder i området.

Sport & Fritid
N.J. Fjords Gade 2
8000 Aarhus C

Sag: 18/004455-13
Sagsbehandler:
Heidi Lytje Oehlers

Opsamling fra dialogmøde 2018





Større forældreopbakning: Vi skal styrke kommunikation/netværk
mellem forældre og foreningerne. Forældre skal tage et større
ansvar i foreningerne.
Fritidspas: Kan man bruge fritidspasset på en anden måde, så det
styrker foreningsdeltagelsen endnu mere i området.

Workshop: Hvordan skaber vi job og uddannelse i et Gellerup under
forandring?
Job
 Vigtigt med kommunale medarbejdere, frivillige og rollemodeller,
der kan formidle det danske beskæftigelsessystem og
arbejdsmarked til borgere med anden etnisk baggrund. Gerne
personer med samme baggrund. Jobambassadører /
Jobkonsulenter.
 Vigtigt at beskæftigelsesindsatsen møder borgerne i øjenhøjde i
lokalområdet ”At skranken gøres lavere”.
 Virksomheder bør i højere grad udvise et socialt ansvar og ansætte
borgere med anden etnisk herkomst.
 Sociale klausuler spiller en vigtig rolle i at få beboerne i arbejde.
 Vigtigt at Aarhus Kommune går forrest og viser et socialt ansvar ved
at ansætte flere borgere med anden etnisk baggrund.
 Det opleves som sværere at finde job, hvis man har et anderledes
klingende navn eller bopæl i Gellerup.
 Nogle borgere har brug for ekstra hjælp til at komme i job.
 Lokalt forankrede beskæftigelsesprojekter har vist, at det kan
lade sig gøre at skabe jobs til beboerne i området.
Uddannelse
 Der er en god vilje til at uddanne sig blandt de unge – især pigerne.
 For at job og uddannelse skal virke attraktive for beboerne skal der
være et klart jobperspektiv / jobmuligheder i praktik/uddannelse.
Øvrige input
 De ressourcestærke familier bør tilskyndes til at blive boende i
Gellerup. Vigtigt at der er en rollemodeleffekt i området.
 Interessant med en flytteanalyse for at afdække årsagen til, at folk
fraflytter Gellerup – Analysen er under udarbejdelse og forventes
publiceret i januar 2019.
 Attraktive servicetilbud / institutioner kan være med til at holde
på ressourcestærke beboere.
 Byggelarm og fysiske forandringer får ressourcestærke beboere til at
flytte.
 Vigtigt at mindske utrygheden i Gellerup. Tryghed for fremtiden er
væsentlig.
 Vigtigt med en positiv vinkel på forandringsprocesserne, at tale
området op og skabe stolthed.
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Vigtigt at styrke lokaldemokratiet og beboerinddragelsen, så folk
oplever, at de kan tage ejerskab for deres egen tilværelse.

Workshop: Hvordan skaber vi den bedste skole for alle børn og det
bedste børneliv?
 Der er brug for at tale området op
o Udviklingen er positiv
o Det tager tid at ændre et område
o Der er brug for en ekstra indsats
o Der er fagligt stærke medarbejdere i de lokale institutioner
og skoler


Vi skal tale skolen op
o Måske skal der være profilskoler fx om kultur og natur
o Mange forældre vælger lokale daginstitutioner. Hvordan
fastholder vi disse familier i de lokale skoler?
o Drøftelse af fordele og ulemper ved heldagsskoler vs. skoler
med SFO.
o Der skal fokus på at nedbringe elevfravær.



Styrke samarbejdet
o ml. forældrebestyrelserne i skolerne. Mentorordninger med
bestyrelsesmedlemmer fra andre skoler
o ml. skoler og andre skoler, fx venskabsklasser
o med forældrene i området.

Plenumdebat
Der var en stor spørgelyst blandt deltagerne i plenumdebatten. Det følgende
er en opsamling på debatten:
Beskæftigelse
Der blev stillet spørgsmål til hvordan flere lokale virksomheder kan bidrage
til at øge beskæftigelsen i området. De tre rådmænd var enige om, at det
lokale erhvervsliv skal bidrage til at flere lokale kommer i job. Samtidig er det
vigtigt at se på hele det aarhusianske jobmarked for at øge beskæftigelsen
lokalt. Videre skal der stilles krav til de virksomheder, som samarbejder med
kommunen via sociale klausuler, f.eks. ansættelse af praktikanter, ledige i
løntilskud.
Nedrivning
Deltagerne ville gerne vide hvorfor nedrivning var valgt som løsning, og hvor
beboerne fra de blokke, der skal rives ned, skal bo? Videre blev der spurgt
hvorfor beboerne ikke har været hørt ifm. beslutningen om nedrivning.
Rådmændene pointerede at udviklingen i Gellerup er positiv, men at der
fortsat er store udfordringer i området med beskæftigelse, kriminalitet og
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mange familier, der har brug for ekstra hjælp og støtte. Det er udfordringer
som byrådet gerne vil tage hånd om, og der er enighed om at en blandet
beboersammensætning er nødvendig for at fastholde og fremskynde den
positive udvikling i området. Der var stor forståelse for at det skaber
utryghed i et område, at der skal rives blokke ned. Efter aftalen med
Brabrand Boligforening er på plads vil der blive meldt mere konkret
information ud. De berørte beboere vil blive tilbudt genhusning i en
passende bolig, men ikke nødvendigvis i området.
Der bliver løbende arbejdet på at bygge flere almene boliger i hele Aarhus.
Hver 4. bolig i nye lokalplaner skal være en boligforeningsbolig, og Aarhus
Kommune har en målsætning om at der skal bygges 400 almene boliger om
året i perioden 2016-2019. Herudover følger det af aftale om udsatte
boligområder, at der skal bygges yderligere 1.000 almene boliger i løbet af
de næste 12 år.
Vedr. høring i forbindelse med aftale om nedrivning gjorde rådmændene
opmærksom på, at byrådet er valgt af aarhusianerne. Byrådsmedlemmerne
har et stærkt engagement i at styrke området. Aftalen om udsatte
boligområder er indgået af 28 ud af 31 byrådsmedlemmer. Det er vigtigt, at
det er de lokalt valgte politikere, der har truffet beslutningerne for byens
udvikling. Desuden bemærkede rådmændene, at der i begyndelsen også var
stor modstand mod helhedsplanen, men at i dag er de fleste positive for
helhedsplanen.
Ris og Ros
I år var der opstillet en Ris og Ros kasse og alle deltagerne havde mulighed
for at give deres feedback til arrangementet. 14 af deltagerne havde givet
deres feedback. Tilbagemeldingerne var følgende:










Overvejende enighed om at det var et godt møde, og en
anerkendelse af, at de tre rådmænd stiller op til dialog
At dialogen i højere grad blev understøttet af fakta, for eksempel
antal foreninger i området, arbejdsløshedsstatistik og andel af
beboerne i uddannelse, og at politikkerne var mere korte og
konkrete
Forslag til andre temadebatter: byplanlægning/nedrivning,
beboerdemokrati, ellers tilfredshed med at der var tre fokusdrøftelser
At der blev reklameret mere for arrangementet
At der var mere tid til den fælles drøftelse
God dialog og engagerede borgere
Ønske om at lyden var bedre, da der var lidt larm fra idrætshallen
En enkelt syntes det var utrygt at politiet var tilstede, og at de bar
våben

De deltager, som har ønsket det får en kort opsummering af indholdet på
mødet. Se bilag 1.
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Bordrunde:
Aarhus og Omegns Biavlerforening: Mail fra Hans Pedersen
-

-

Sagen er den, at Århus og Omegns Biavlerforening er blevet husvild. Efter 30 år på Jordbrugsskolen
skal vi nu finde et blivende sted. Henvendelse til Aarhus Kommune er endt resultatløst. Politikken
er, at naturområder forbeholdes vilde bier og de grønne områder har ikke plads.
Hvem vil det være fornuftigt at henvende sig til for at komme videre?
Hans Pedersen (som du sikkert husker fra miljøorganisationen VedvarendeEnergi og som nu er gået
ind i frivilligområdet som bestyrelsesmedlem i Århus og Omegns Biavlerforening).

