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Dokument Titel: Referat - Rådmandsmøde - 02.07.19

Dagsordens titel Referat

Dagsordenspunkt nr 1.2



Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse

 
Referat

Rådmandsmøde
02-07-2019 08:30

02-07-2019 10:30

Dato:
Tid:
Sted:

2. juli 2019
08:30 - 10:30
Rådmandens kontor, Rådhuset

Deltagere: Kristian Würtz (KW)
Erik Kaastrup-Hansen (EKH)
Vibeke Jensen (VJ)
Lotte Henriksen (LH)
Jeanette L. Hoppe (JLH)
Kristian Dalsgaard (referent)

Afbud: Bjarne Høyer Andresen 

Fraværende:

Bemærk: Jens E. Guld (JG) deltog på vegne af Bjarne Høyer Andresen.

1   Til godkendelse
1.1   Dagsorden
Dagsorden blev godkendt. 

1.2   Referat
Referatet blev godkendt. 

1.3   U-Boxen - En digital læringsarena om er-hvervsuddannelserne
Som opfølgning på initiativerne under ungehandlingsplanen har 
Beskæftigelsesforvaltningen sideløbende arbejdet med etablering af en digital 
læringsarena om erhvervsuddannelserne. Med denne orienteringsskrivelse orienteres 
Rådmanden indledningsvis om tankerne bag U-Boxen.  

Indstilling om, at: 
1) Rådmanden principgodkender, at Beskæftigelsesforvaltningen arbejder videre med 

etablering af U-BOXen, herunder afdækker muligheder for finansiering ved lokale 
og nationale innovationspuljer.

Indstillingen blev præsenteret af VJ. Der arbejdes pt. med mulige lokaliteter. Derudover 
arbejdes med finansieringen. Indstillingen blev derpå drøftet. 

KW bemærkede, at: 



Side 2

 Initiativet lyder interessant og der bør arbejdes videre med idéen

Indstillingen blev godkendt.

(BEF følger op)

2   Til drøftelse
3   Til orientering
3.1   Orientering fra magistraten
KW orienterede kort fra drøftelserne i Magistraten. 

3.2   Orientering om udvalgsmødet
KW orienterede om drøftelser og overvejelser ift. budgetprocessen i relation til 
udvalgsmøderne. 

3.3   Bordrunde
 VJ orienterede om URBACK. Der følger en orientering til rådmanden (BEF følger 

op) 

 VJ bemærkede, at der arbejdes på udkast til brev til justitsministeren bl.a. 
kriminalitetsområdet (EKH skal have udkastet til brug for orientering af Østjyllands 
Politi herom inden fremsendelse).

 VJ orienterede om besøg fra TV Glad. 

 VJ orienterede om status på STU-området og økonomien.

 VJ orienterede om møde med MidtVask. 

 VJ orienterede om sommerskole i uge 30. (VJ fremsender notat/orientering)

 KW orienterede om, at han er blevet kontaktet af biavlere, som mangler et sted at 
være (mødefaciliteter og bistader). KW har modtaget en mail, som eftersendes. 
KW bad forvaltningerne overveje, om tilbuddet kan knyttes til nogle af vores tilbud 
fx på socialområdet (SOC følger op med mulige placeringer og løsninger) 

 LH orienterede om en personalesag. 

 LH orienterede om status for Dalgården og afdækningen af eventuelle behov. KW 
vil gerne besøge stedet og se på bygningerne ved lejlighed. Derudover bemærkede 
han, at det har høj prioritet at få afklaring vedr. behov (SOC følger op)  

 JG bemærkede, at der skal ske en sanering af instruktioner. (Økonomi følger op 
over efteråret).



Side 3

 JG orienterede derudover om gennemgang af godkendelsesgrænser (økonomi 
følger op med indstilling i august måned)

 EKH orienterede om en borgersag 
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Bordrunde:
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