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Indstilling

Afhændelse af de kommunale bycykler

Forslag til hvordan bycyklerne kan afhændes efter 
afvikling af ordningen. 

1. Resume 
Byrådet tiltrådte på mødet d. 12. juni 2019 indstillingen 
”Afvikling af den kommunale bycykelordning” fra Sociale 
Forhold og Beskæftigelse og Teknik og Miljø. Det betyder, 
at den gratis bycykelordning lukker ved bycykelsæsonens 
afslutning ultimo oktober 2019.

Med indstillingen behandlet i byrådet i juni var vedlagt et 
notat, der forholder sig til et ønske fra magistraten om en 
plan for, hvordan bycyklerne kan bortskaffes. Af notatet 
fremgår det, at ”der arbejdes på forskellige muligheder i 
forhold til et salg af cyklerne helt eller delvist. Det kunne 
være til andre kommuner, sociale organisationer eller 
andre projekter, hvor cyklerne kunne bruges og gøre 
gavn”.

Nærværende indstilling kommer derfor med forslag til 
hvordan og til hvem, cyklerne kan afhændes - og på hvilke 
vilkår.

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Bycyklerne afhændes som beskrevet under afsnit 3

3. Baggrund
-

Til Rådmanden
Fra Fagligt Sekretariat
Dato 13. september 2019
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4. Effekt
-

5. Ydelse
I forlængelse af bycykelsæsonens afslutning skal cyklerne 
indsamles. Bestanden af cykler udgør ca. 200 alu-cykler 
samt ca. 350 ældre cykler af jern/stål. Alu-cyklerne har en 
mindre genanvendelsesværdi og bliver afhændet internt i 
kommunen, mens jern/stål cyklerne er utidssvarende og 
udtjente og som udgangspunkt vil blive bortskaffet.

Alu-cyklerne vil i første omgang blive forsøgt afhændet til 
kommunale arbejdspladser og institutioner i Aarhus 
Kommune. Cyklerne kan erhverves gratis og som 
udgangspunkt ved egen afhentning. Klargøring af cyklerne 
vil bestå i, at reklame pladerne, og dermed annoncerne er 
fjernet fra hjulene.

Dernæst vil de evt. resterende cykler blive afhændet til 
forskellige foreninger med almennyttigt formål. 
Afhændelse af bycyklerne til sådanne foreninger vil ske via 
annoncering.

Afhændelse sker vederlagsfrit til foreninger og institutioner 
som Aarhus Kommune i forvejen yder tilskud. 

Det skal her bemærkes, at flere foreninger har budt ind på 
at aftage cykler. Bl.a. ønsker Kirkens Korshærs 
ungeprojekt CykelDoKK at aftage cykler (bilag 1). 

Såfremt der fortsat er bycykler, som ikke er afhændet, kan 
de tilbydes til almennyttige foreninger til en fast pris 
svarende til cyklens skønnede restværdi på 200 kr. pr. 
cykel. 

Alle cykler overtages/sælges som beset og afhentes 
direkte fra Jobcenter Skejbygårdsvej.

Det forventes, at afhændelsen af bycyklerne efter den 
ovennævnte model er gennemført inden udgangen af 
2019. Erfaringsmæssigt lykkes det ikke at indsamle alle 
bycykler i månederne lige efter sæsonafslutning 
(november og december). Flere cykler vil dukke op i de 
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efterfølgende måneder. Der vil derfor blive søgt indgået en 
aftale med MTM, som fra 1. januar 2020 vil indsamle de 
bycykler, der måtte dukke op i byen, og sørge for 
bortskaffelse. 

Der vil blive indgået aftale med et firma der sørger for 
miljøbehandling og skrotning af stål/jern cykler og 
ubrugelige/ikke afhændede alu cykler.

6. Organisering 
-

7. Ressourcer
-

Bilag
Bilag 1: Henvendelse fra Kirkens Korshær 

Antal tegn: 3.209Sagsnummer: 13/007717-36

Beskæftigelsesforvaltningen Sagsbehandler: Peter Risvig

E-post: risvig@aarhus.dk
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Aarhus Bycykler x CykelDoKK

-Kunst og udlejning med udsatte og hjemløse unge i Århus

CykelDoKK er Kirken Korshærs nyeste arbejdsfællesskab for unge hjemløse og udsatte. På Mindet 6G, 

Sydhavnen har vi i samarbejde med Knuds Kiosk etableret et cykelværksted. Her tager vi imod brugte cykler 

doneret til os af private. Disse sætter vi i stand og sælger i vores butiksdel. Værkstedet bruges som møde - 

og fællesskabsramme for unge hjemløse og udsatte i Århus. CykelDoKK fungere også som kulturhus for de 

unge. Her er en scene, hvor vi har mulighed for at lave koncerter og filmfremvisninger. Alt sammen noget vi 

gør for at styrke et tiltrængt sundt arbejdsfællesskab for den gruppe af unge i Århus, som behøver det aller 

mest. Vi er stedet, hvor unge som mangler sammenhæng i deres tilværelse kan komme og tage del i 

arbejdet og fællesskabet uanset, hvad de har med sig i bagagen. Vi er også et sted for unge med lidt flere 

ressourcer med sig i bagagen. De kan benyttet stedet i en rolle som frivillig ressourceperson. Her skabes der 

relationer på kryds og tværs som langsomt udtværer fordomsfulde grænser mellem ressourcestærk ung og 

udsat ung og et fællesskab spirer.   

Vi er placeret på Sydhavnen og er dermed afstemt med Århus Kommunes plan om, at anvende Sydhavnen 

som et Hellested for udsatte i Århus. I disse år er der stor interesse for ejendoms- og forretningsudvikling på 

Sydhavnen. Dette risikerer at stå i kontrast til området som Hellested. Derfor ønsker vi at bruge en gruppe 

bycykler til at skabe sammenhæng imellem erhvervsdrivende og udsatte på Sydhavnen. Vi ønsker at aftage 

80 bycykler for at skabe et udlejningskoncept, hvor CykelDoKKs udsatte unge udlejer nyistandsatte bycykler 

til lokale erhvervsdrivende, som betaler en månedlig leje for cyklerne samt løbende service på CykelDoKK. 

Disse cykler kommer da til at stå på virksomheders matrikel udstyret med en lås fra CykelDoKK. 

Virksomhederne har da muligheden for at tilbyde ansatte og kunder at låne en cykel med lås til at komme 

omkring i Århus på. Her skabes en sammenhæng som muliggør at private virksomheder kan komme tættere 

på de udsatte borgere på Sydhavnen og samtidig være med til at bidrage til skabelsen af bedre rammer for 

udsatte borgere i deres lokalområde. 

Vi ønsker desuden at aftage 20 hvide bycykler til et cykel-kunst-projekt. Bycyklerne er udformet således at 

de har overflod af overflade som tidligere er brugt til reklameplads på både hjulplader og stel. Dette vil vi 

udnytte som lærred til kunstprojekter. Vi vil en gang om måneden invitere en lokal kunstner ind for at 

udsmykke en cykel, som så skal bortauktioneres til månedlige velgørenhedsauktioner. Dette er med til at 

lade bycyklens arkitektoniske udtryk få nyt liv, skabe opmærksomhed omkring lokale kunsterne og støtte 

arbejdet for et bedre liv for unge udsatte i Århus. 
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Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 18. september 2019
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Rådhuset, Lokale 390

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Byrådshenvist sag: Fælles ansvar for nedbringelse af 

hjemløshed 
3. Byrådshenvist sag: Indstilling om forslag fra SF om 

boliggaranti til hjemløse
4. Byrådshenvist sag: Orientering om fattigdom i Aarhus 

Kommune
5. Drøftelse af ideer til investeringsforslag
6. Fra Opgang til Opgang
7. Orienteringspunkter 
8. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
9. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

Ansvarlig: Anette Poulsen

Tid: 16.30 – 16.35 (5 min.)

Bilag: 
- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 

18. september 2019.

2. Byrådshenvist sag: Fælles ansvar for nedbringelse af 
hjemløshed

Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 11. 
september 2019 sagen til behandling i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget. 

Metode: Mundtlig drøftelse

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Social- og 
Beskæftigelsesforvaltningen
Aarhus Kommune

Ledelse & Politisk betjening
Jægergården, Værkmestergade 
15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 99 39

E-mail:
beskaeftigelse@aarhus.dk
Direkte e-mail:
sobrj@aarhus.dk/
geja@aarhus.dk

Sag: 19/058655-1
Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert
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Side 2 af 5Ansvarlig: Anette Poulsen

Tid: 16.35 – 16.50 (15 min.)

Bilag:
- Indstilling
- Bilag 1: Oversigt over iværksatte og planlagte tiltag og 

indsatser i forbindelse med masterplan på hjemløseområdet
- Bilag 2: Anbefalinger fra de 10 spor
- Bilag 3: Status og opfølgning på at-punkter i Masterplan på 

hjemløseområdet
- Bilag 4: Samlede høringssvar
- Notat MSB 26.08.2019
- Notat MSB 28.08.19
- Notat MSB 05.09.2019
- Notat MSB 11.09.2019
- Byrådsdebat

3. Byrådshenvist sag: Indstilling om forslag fra SF om 
boliggaranti til hjemløse

Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 11. 
september 2019 sagen til behandling i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget. 

Metode: Mundtlig drøftelse 

Ansvarlig: Anette Poulsen

Tid: 16.50 – 17.05 (15 min.)

Bilag:
- Indstilling 
- Bilag 1: Byrådsforslag om boliggaranti til hjemløse
- Notat MSB 10.09.2019
- Byrådsdebat

4. Byrådshenvist sag: Orientering om fattigdom i Aarhus 
Kommune

Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 11. 
september 2019 sagen til behandling i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget. 
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Ansvarlig: Anette Poulsen

Tid: 17.05 – 17.20 (15 min.)

Bilag:
- Indstilling
- Byrådsdebat

5. Drøftelse af ideer til investeringsforslag

Baggrund/formål: På mødet i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget den 21. august 2019 blev udvalget 
orienteret om forventet regnskab for Sociale Forhold og 
Beskæftigelses efter 2. kvartal 2019.

I forbindelse med orienteringen var der flere af 
udvalgsmedlemmerne, som ønskede et notat fra forvaltningen, 
som pegede på områder, hvor man med investeringer dels kan 
forebygge senere og mere indgribende indsatser til gavn for 
borgerne dels være med til at forbedre økonomien på området.

På denne baggrund er der udarbejdet fire overordnede 
investeringsforslag, som er vedlagt som bilag. Det skal 
bemærkes, at der er forskel på detaljegraden i forslagene.

Økonomichef Bjarne Høyer Andresen deltager under punktet. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Bjarne Høyer Andresen

Tid: 17.20 – 17.35 (15 min.)

Bilag:
- Forklæde
- Bilag 1: Øget selvforsyning på voksenhandicapområdet
- Bilag 1a: Omdannelse af Oddervej 249
- Bilag 2: Tidlige og forebyggende indsatser på unge- og 

voksenområdet (18-66 år)
- Bilag 3: Ny samarbejdsmodel - investering i forebyggelse og 

tidlig indsats
- Bilag 4: Styrkelse af indsatsen vedr. målsætningen om 3.000 

færre på offentlig forsørgelse
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6. Fra Opgang til Opgang

Baggrund/formål: ”Fra Opgang til Opgang” er et 4-årigt 
udviklingsprojekt, som handler om at anvende en 
helhedsorienteret og relationel beskæftigelsesindsats med det 
formål at skabe markante og blivende forandringer for 60 familier 
i Gellerupparken.  Projektet er medfinansieret af Den A. P. 
Møllerske Støttefond og afvikles i et samarbejde med Socialt 
Udviklingscenter SUS og Aarhus Universitet.  

Fundamentet for projektet er et nyt og tæt samarbejde mellem 
medarbejdere og ledere på tværs af kommunens forvaltninger. 
10 medarbejder og 1 teamleder er rykket ind i lokaler i Gellerup 
og arbejder med at skabe en effektiv beskæftigelsesindsats med 
afsæt i tætte relationer med borgere og civilsamfund. Kernen er, 
at den enkelte medarbejder bygger bro til relevante tilbud og 
sikrer en sammenhængende indsats. Fra Opgang til Opgang tager 
udgangspunkt i hele familiens udfordringer og ressourcer og 
indtager derfor en helhedsorienteret tilgang til de udsatte 
familier, som er både nytænkende og eksperimenterende.

Teamleder for Opgang til opgang, Pernille Randrup-Thomsen 
deltager under punktet. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: 17.35 – 18.00 (25 min.)

Bilag:

7. Orienteringspunkter

A) Eventuel mundtlig orientering

Baggrund/formål: Eventuel mundtlig orientering til udvalget.

Metode: Mundtlig orientering 

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen

Tid: 18.00 – 18.05 (5 min.)
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8. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

Baggrund/formål: På hvert udvalgsmøde forelægges udvalget 
en liste med kommende kurser, konferencer og aktiviteter, der er 
mulighed for at deltage i. 

Ligeledes præsenteres udvalget for de sager, som er på vej til 
behandling i byrådet fra Socialforvaltningen og 
Beskæftigelsesforvaltningen

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Anette Poulsen

Tid: 18.05 – 18.10 (5 min.)

Bilag:
- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet

9. Evt.

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Anette Poulsen

Tid: 18.10 – 18.15 (5 min.)

Bilag: 
- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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Bordrunde:
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