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Punkt 1: Dagsorden

.

Beslutning for Punkt 1: Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Referat

.

Beslutning for Punkt 2: Referat

Referatet blev godkendt.

Punkt 3: Ledertræf i MSB 2022

.

Beslutning for Punkt 3: Ledertræf i MSB 2022

Efter beslutning fra de tidligere rådmænd i MSB, er der afholdt årligt ledertræf for alle
ledere i MSB fra 2016 og frem til nu. Beslutningen om afholdelse af ledertræf i 2022 har
afventet den nye rådmands tiltræden. Det indstilles, at der fortsat afholdes årligt ledertræf
i MSB, og at planlægningen af ledertræffet i 2022 påbegyndes med plan om afholdelse i
juni 2022

Det indstilles:

At 1) der fortsat afholdes årligt ledertræf for alle ledere i MSB.

At 2) planlægningen af ledertræffet i 2022 påbegyndes med plan om afholdelse som et
heldagsarrangement i juni 2022.

EKH orienterede kort om, at ledertræffet vil tage udgangspunkt i rådmandens dogmer og
mål når disse er formuleret i løbet af foråret 2022.

Rådmanden tiltrådte indstillingen.

O&L følger op.

Punkt 4: Opfølgning på budgetforlig efter 4. kvartal

.
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Beslutning for Punkt 4: Opfølgning på budgetforlig efter
4. kvartal

For 4. kvartal er der fulgt op på i alt 22 punkter – herunder er 20 punkter fra budgetforlig
2022. For 6 punkter og 2 delpunkter foreslås opfølgningen afsluttet i regi af nærværende
kvartalsvise opfølgninger for i stedet enten at ophøre eller overgå til almindelige
driftsopfølgninger eller evalueringer jf. forligsteksterne. I oversigten er desuden inkluderet
de opfølgningspunkter, som ikke har opfølgning i 4. kvartal, til orientering om disses
næste opfølgningstidspunkt.

Det indstilles

At 1) Opfølgningen fra 4. kvartal drøftes og godkendes

Rådmanden noterede sig, at der særligt for visse mål knyttet til budgettet for 2019 ikke
var sket målopfyldelse. Med den bemærkning godkendte rådmanden indstillingen.

MØB følger op.

Punkt 5: Status på sygefravær i 2021 i MSB

.

Beslutning for Punkt 5: Status på sygefravær i 2021 i MSB

JLH orienterentrede med udganspunkt i det fremsendte materiale: For at fortsætte det
strategiske fokus og den systematiske opfølgning på sygefravær orienteres Rådmanden
hermed om sygefraværet i 2021 og fokusområder for 2022.

Det indstilles:

At 1) Rådmanden tager orientering om sygefraværet i 2021 og de foreslåede
fokusområder for 2022 til efterretning

At 2) Rådmandsmødet drøfter de foreslåede tiltag i forhold til, hvorvidt de ser nogle
opmærksomhedspunkter eller nye perspektiver heri.

Rådmanden tog orienteringen til efterretning.

O & L følger op.

Punkt 6: Uddannelsesparathedsvurdering 2022

.

Beslutning for Punkt 6: Uddannelsesparathedsvurdering
2022

UPV-rapporten omfatter uddannelsesparathedsvurderingen af elever i 8., 9. og 10.
klasse på folke-, privat- og friskoler beliggende i Aarhus Kommune. Dvs. unge, som -
uanset bopælskommune - har et grundskoletilbud i Aarhus, samt går på en skole, hvor
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Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Aarhus har vejledningsopgaven. Rapporten
omfatter ikke elever på efterskoler beliggende i Aarhus Kommune. Der udarbejdes fra
2019 to årlige UPV-rapporter: En i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen i
januar og en i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen i juni.

Andelen af elevgruppen, der blev vurderet ikkeuddannelsesparat (IUP) er faldet med 8
procentpoint fra 1. parathedsvurdering i 8. klasse, januar 2021 til 1. parathedsvurdering i
9. klasse, januar 2022. Til sammenligning var faldet 7,2 procentpoint fra januar 2020 til
2021.

Det indstilles:

At 1) rådmanden tager orienteringen til efterretning.

Rådmandne noterede sig at det er en meget høj andel af en årgang der vurderes ikke-
uddannelsesparate. Rådmandne vil gerne dykke ned i dette emne og undersøge
muligehder for at modgå den tendens - gerne i et samarbejde mellem MBU og MSB.

FS følger op.

Punkt 7: Orientering fra Magistraten

.

Beslutning for Punkt 7: Orientering fra Magistraten

Der var ikke kommentarer til Magistratsmødet.

Punkt 8: Orientering om udvalgsmødet

.

Beslutning for Punkt 8: Orientering om udvalgsmødet

Kredsen drøftede kort udvalgsmødet onsdag d. 9/8. LH orineterede kort om to
orienteringspunkter på morgendagens udvalgsmøde. Herudover kvitterede rådmanden
for BPA-punktet, hvor det er rådmandens vurdering at det er vigtigt at få FS følger op.

Punkt 9: Bordrunde

.
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Punkt 3: §18-tilskud til Fællesskabet Glad

.
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§ 18 tilskud til Fællesskabet Glad side 1 af 5 

Indstilling

Lukket dagsorden

§ 18-tilskud til Fællesskabet Glad

1. Resume 

Denne indstilling omhandler tildeling af § 18-tilskud på 

100.000 kr. fra rådmandens reserve til Fællesskabet Glad, 

som er et koncept for voksne med udviklingshæmning un-

der Jysk Børneforsorg. Der samarbejdes med MSB via 

Voksne, Job og Handicap (VJH). Tilskudsperioden er fra 1. 

marts 2022 til 28. februar 2023.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles: 

At 1) der bevilges 100.000 kr. fra § 18-puljen (rådman-

dens reserve) til Fællesskabet Glad/Jysk Børneforsorg i et 

år med virkning fra 1. marts 2022.

3. Baggrund

Med denne indstilling ønskes det at støtte konceptet Fæl-

lesskabet Glad, som er en indsats under Jysk Børne-

forsorg. Konceptbeskrivelse er vedlagt som bilag 1.

Målgruppen er unge og voksne fra 18 år med et udvik-

lingshandicap, som er i risiko for at havne i ensomhed 

og/eller social isolation i fritid og ferieperioder. Fællesska-

bet rummer deltagere med såvel Downs syndrom, autis-

me, hjerneskader og fysiske handicaps. Der vil både være 

Til Rådmandsmødet
Fra Fagligt Sekretariat
Dato 10. februar 2022
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hjemmeboende, beboere fra bosteder og enkelte, der bor i 

egen bolig.

Det er formålet med konceptet at skabe positive, frivillig-

baserede fællesskaber for voksne med udviklingshæmning 

i Aarhus Kommune og samtidigt udvikle et koncept, som 

på sigt vil kunne bringes videre til andre kommuner. Kon-

ceptet skal bidrage til at modvirke ensomhed hos mål-

gruppen, hjælpe på vej ind i fællesskaber i civilsamfundet 

og bane vej for ikke-betalte relationer. 

 

Et sekundært formål er at skabe forståelse og nedbryde 

tabuer, når unge frivillige og studerende oplever, hvor 

meget borgere med udviklingshæmning har at bidrage 

med til et positivt fællesskab. 

Der forventes at være 100 deltagere og 35 frivillige pr. år.

Der er aftale om, at 4. semester på socialdiakoniuddannel-

sen varetager planlægning og afvikling af en daghøjskole i 

uge 26. Der tilvejebringes dermed en praktisk øvebane for 

de studerende.

Fællesskabet Glad ledes af en styregruppe i samarbejde 

med leder af frivilligområdet i Jysk Børneforsorg. 

I forhold til den vedlagte konceptbeskrivelse bør det be-

mærkes, at Jysk Børneforsorg efter dialog med MSB har 

tilkendegivet, at man er indforstået med at flere af aktivi-

teterne skal ligge i weekenderne, hvor der opleves størst 

behov blandt borgere med handicap, og at der skal være 

mulighed for at borgere med mere komplekse behov også 

kan deltage. Det fremgår således ikke af projektbeskrivel-

sen.
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Finansiering

Fællesskabet Glad drives med støtte fra fonde, sponsora-

ter, kommuner og deltagernes egenbetaling. MSB’s tilskud 

er således en del af et større budget.

 

MSB’s tilskud til Fællesskabet Glad finansieres af § 18-

puljen (frivillighedsmidlerne), som er MSB’s pulje til støtte 

af det frivillige sociale arbejde rettet mod MSB’s målgrup-

per. Puljen blev etableret med indførelsen af Lov om Social 

Service i 1998 og uddeles fra og med 2019 to gange årligt 

med ansøgningsfrister primo februar og oktober. Det er 

Rådmanden, der beslutter fordelingen. Der findes ligeledes 

en § 18-pulje i Sundhed og Omsorg, som dog er rettet 

mod ældreområdet. Vedlagt som bilag 2 findes principper-

ne for § 18-støtte, som er vedtaget af Byrådet i 1999.

Frivilligmidlernes budget i 2022 udgør ca. 4,64 mio. kr. 

Den forventede fordeling af udgifter fremgår af nedenstå-

ende oversigt. Der er anslået 150.000 kr. i reserven, som 

rådmanden har mulighed for at allokere til eventuelle fri-

villige projekter udenfor ansøgningsrunderne. Der anven-

des således 100.000 kr. af denne reserve til Fællesskabet 

Glad, så der er ca. 50.000 kr. tilbage til resten af 2022. 

Bemærk, at beløbene i oversigten er anført sådan, som de 

forventes at belaste budgettet, idet beløb til frivillighed er 

anført med 3% momsafløftning. 

Forventet anvendelse af § 18-midler 2022 (kr.)

I alt til rådighed 4.638.000

Driftsudgifter, Sdr. Alle 33 -750.000

Driftstilskud, Frivilligcenter Aarhus* -902.000

Pop-up projekter/reserve*     -150.000

Nytårskur, Rådhuset -90.000

§ 18, 2. runde 2021* -1.356.000

§ 18, 1. runde 2022* -1.390.000

Rest 0
*Beløb som er tilskud til frivillighed er angivet med momsafløftning på 3%. 
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4. Effekt

Det forventes, at nærværende tildeling af § 18-midler vil 

kunne bidrage væsentligt til at bekæmpe ensomhed/social 

isolation og øge livskvaliteten for målgruppen af voksne 

med udviklingshæmning via Fællesskabet Glad.

 

5. Ydelser

MSB’s rolle vil være via VJH at henvise borgere i 

målgruppen, sørge for adgang til lokaler samt støtte af 

drift via § 18-puljen. 

6. Organisering 

Samarbejdet med Jysk Børneforsorg/Fællesskabet Glad 

organiseres via VJH i MSB.

Hvis tilskuddet tildeles, udarbejder Fagligt Sekretariat et 

bevillingsbrev til Jysk Børneforsorg med nærmere beskri-

velse af krav til tilskudsmodtageren, regnskabsaflæggelse 

mv.

7. Ressourcer

Udgifterne ved dette tilskud på i alt 100.000 kr. afholdes 

indenfor den afsatte ramme til frivilligt socialt arbejde i 

2022. 

Bilag
Bilag 1: Konceptbeskrivelse af Fællesskabet Glad
Bilag 2: Principper for tildeling af § puljen

Antal tegn: 3404Sagsnummer: 22/015169-1

Socialforvaltningen Sagsbehandler: Peter Kristiansen

E-post: pekri@aarhus.dk

Punkt 3, Bilag 1: Rådmandsindstilling, § 18 tilskud til Fællesskabet Glad
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Bilag 2 til rådmandsindstilling om tilskud til Fællesskabet 
Glad

Principper for fordeling af § 18 tilskud i Sociale Forhold 
og Beskæftigelse

Fordelingen af § 18 puljen sker i henhold til de gældende principper for 

tildeling af § 18-tilskud, som er vedtaget af Byrådet i januar 1999:

”Indholdet i principperne

Magistratens 1. Afdeling ønsker at anvende puljemidlerne til at styrke den 

frivillige sociale indsats. Støtten skal derfor gives til frivilligt socialt arbejde.

Frivillig indsats er en indsats, der:

• er frivillig, dvs. den udføres uden fysisk, økonomisk eller retlig tvang. 

Personer, som arbejder i en frivillig organisation som led i en aktivering, er 

således ikke frivillige, da den aktiverede for at få hjælpen skal møde frem

• er ikke-lønnet, men der kan godt være tale om godtgørelse for 

omkostninger

• skal være til gavn for andre end en selv

• er af formel karakter, dvs. at aktiviteten skal foregå inden for rammer af en 

organisation, forening eller anden form for organisering, projekt m. v.

En frivillig organisation er en organisation, som har følgende kendetegn:

• frivilligt grundlag, dvs. at den ikke må være fastlagt i lovgivningen, og 

organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv

• primære formål er ikke at skabe overskud (dvs. non-profit), og et evt. 

overskud må ikke udloddes til “ejerne”, f.eks. foreningens medlemmer

• frivillig indsats er en væsentlig del af organisationens grundlag

Det understreges, at Århus Byråd fortsat har det overordnede ansvar for 

løsning af opgaver inden for den del af det sociale område, som er henlagt til 

Punkt 3, Bilag 2: Principper for §18
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kommunen. Formålet med frivillighedsmidlerne er at støtte frivilligt socialt 

arbejde, som kan udvikle, supplere og understøtte den kommunale indsats.

Frivillighedsmidlerne kan kun dække lønudgifter i det omfang, de lønnede 

aktiviteter direkte vedrører koordineringen af og rammerne for den frivillige 

indsats.

[…]

Århus har som storkommune mange frivillige organisationer og foreninger, 

hvoraf flere har samme formål/målgruppe. Ansøgninger om 

frivillighedsmidler bliver derfor behandlet i sammenhæng. For at gavne 

brugerne mest muligt bliver ansøgninger fra flere organisationer, der går 

sammen på måder, der virker omkostningsdæmpende i forhold til de 

administrative udgifter, prioriteret højt.

[…]

På baggrund af nævnte overvejelser vurderes alle ansøgninger ud fra

en helhedsbetragtning, som bygger på:

• Frivillighedskriteriet

• Graden af nytænkning

• Forebyggelse og afhjælpning af sociale problemer

• Målgruppens behov og aktivitetens evne til opfyldelse heraf

• Sammenhæng med andre aktiviteter

• Udgifternes art og omfang

• Muligheden for at søge om økonomisk tilskud andetsteds”

Punkt 3, Bilag 2: Principper for §18
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BAGGRUND
Jysk Børneforsorg/Fredehjem er en nonprofit forening, som arbejder for at sikre gode levevilkår for udsatte og 

sårbare børn, unge og familier. Foreningen har tilknyttet mere end 200 forskellige sociale indsatser, hvor de 

selvejende institutioner er en bærende del.

Tankerne om Fællesskabet Glad springer ud af erfaringer fra foreningens institutioner for målgruppen samt 

vores erfaring med at opbygge og drive frivilligbaserede fællesskaber for voksne med udviklingshæmning siden 

2013 i Café Cool og Klub Glad.

Vi har desuden gode erfaringer med at udvikle og drive fællesskaber i samspil med uddannelsesinstitutioner, 

sogne og andre civilsamfundsorganisationer. 

FORMÅL
Vi ønsker med dette koncept at flere skabe positive, frivilligbaserede fællesskaber for voksne med 

udviklingshæmning i Aarhus Kommune og samtidigt udvikle et koncept som på sigt vil kunne bringes videre til 

andre kommuner.

Formålet er bidrage til at modvirke ensomhed hos målgruppen, hjælpe på vej ind i fællesskaber i civilsamfundet 

og bane vej for ikke-betalte relationer. Vi ønsker at tage afsæt i det velafprøvede koncept for Café Cool og tilføje 

vores nye koncept for sommerhøjskole, som er udviklet i samarbejde med uddannelsen for socialdiakoni under 

UC VIA.

Et sekundært formål er at skabe forståelse og nedbryde tabuer, når unge frivillige og studerende oplever, hvor 

meget borgere med udviklingshæmning har at bidrage med til et positivt fællesskab. 

SAMARBEJDSMODEL
(visuel model indsættes)

Aarhus Kommune: Henvisning af borgere i målgruppen. Adgang til lokaler. Støtte af drift.

Jysk Børneforsorg: Ansvar for projektudvikling, indsatser og kvalitet, frivilligkoordinering, synlighed.

Civilsamfund og uddannelser: Lokaler stilles til rådighed aktiviteter, adgang til lokalt netværk og frivillige, 
synlighed.

MÅLGRUPPE
Unge og voksne fra 18 år med et udviklingshandicap, som er i risiko for at havne i ensomhed og/eller social 

isolation i fritid og ferieperioder. Fællesskabet rummer deltagere med såvel down´s syndrom, autisme, 

hjerneskader og fysiske handicaps. Der vil både være hjemmeboende, beboere fra bosteder og enkelte der bor i 

egen bolig. Nogle har behov for at have ledersager med. 

Borgere er ikke i målgruppen, hvis de udviser truende eller udadreagerende adfærd.  

Punkt 3, Bilag 3: Konceptbeskrivelse Fællesskabet Glad
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INDHOLD
Klub Glad: Klub Glad er et frivilligdrevet fællesskab, der holder åbent torsdage i ulige uger fra kl. 17-20.  
Aktiviteterne er blandt andet kortspil, musik, quiz, og fællesspisning. Tilbuddet har til huse hos – og er etableret i 
samarbejde med – UngK (Ungdomskirken i Aarhus). UngK stiller lokalerne gratis til rådighed, og gæsterne i Klub 
Glad har mulighed for at deltage stedets øvrige aktiviteter. Der er ca. 30 deltagere pr. gang.  I 2022 vil Klub Glad 
desuden afprøve lån af lokaler hos Lokalcenter Møllestien.

Kulturklubben: mødes torsdage i lige uger og opsøger kulturelle oplevelser i Aarhus. I efteråret 2021 har 
kulturklubben således blandt andet besøgt Aarhus Teater, Aros, Tivoli Friheden og Godsbanen. Hvert besøg 
afsluttes med spisning på en nærlæggende café. I foråret 2022 har kulturklubben planlagt besøg i Kulturbunkeren, 
helikopterpladsen på Universitetshospitalet og Aarhus United på Aarhus Stadion. Kulturklubben er ligeledes 
drevet af frivillige og har 10-15 deltagere pr. Gang. 

Kor og aftenskoleforløb: i 2022 vil vi udvikle og afprøve et nyt tilbud om kor for voksne med udviklingshæmning i 
samarbejde med FO Aarhus og Generationernes Hus. Hvis forløbet bliver en succes, vil vi efterfølgende udbygge 
modellen med tilbud om aftenskoleforløb med fx. kærestekurser, madlavning etc. 

Sommerhøjskoler:

Daghøjskole i uge 26: Sommeren år 2021 havde 23 højskoleelever glæden af at komme på daghøjskole på 

Diakonhøjskolen og deltage på linjerne: Ol og atletik, Sport og spil, Den store bagedyst, Til middag hos, 

Kreativitet og kunst og Under åben himmel. I sommeren år 2022 er ambitionen at deltagerantallet skal højnes, 

så endnu flere kan få sommeroplevelse med sjove oplevelser og nye relationer. 40 elever fra Diakonhøjskolen vil 

igen i sommeren 2022 stå klar til at give højskoleeleverne mindeværdige oplevelser hver dag på daghøjskolen

Sommerhøjskole i uge 28: Sommeren 2021 havde 10 deltagere, 3 frivillige og en ansat fornøjelsen af at komme 

en hel uge på sommerhøjskole ved Vesterhavet, hvor der var fokus på det nære sammenhold og plads til ro, 

hyggelige aktiviteter og at nyde hinandens selskab. 

VOLUMEN
100 deltagere pr. år. 

35 frivillige pr. år.

ROLLER
Ledelse: Fællesskabet Glad ledes af en nedsat styregruppe i samarbejde med leder af frivilligområdet i Jysk 
Børneforsorg.

Ansat koordinator: Ansvar for rekruttering, koordinering og uddannelse af frivillige. Kontaktperson for kommunale 
samarbejdspartnere og for aktører i civilsamfundet. Koordinatoren indgår i et team med andre koordinatorer på 
frivilligområdet i Jysk Børneforsorg. 

Undervisere: Til aftenskoleaktiviteter i samarbejde med FO Aarhus.

Frivillige: Aktivitetsfrivillige til Klub Glad, Kulturklub, aftenskole og sommerhøjskole.

Studerende: 4. semester på socialdiakoniuddannelsens varetager planlægning og afvikling af Daghøjskolen i uge 
26. 

Deltagerfrivillige: borgere med udviklingshæmning, som har mod på at få en rolle i frivilligteamet tilpasset den 
enkeltes ønsker og forudsætninger. 
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FINANSIERING
Fællesskabet Glad drives med støtte fra fonde, sponsorater, kommuner og deltagernes egenbetaling. 

KONTAKTPERSONER
Poul Erik Clausen, generalsekretær i Jysk Børneforsorg
pec@jyskborneforsorg.dk

2124 4065

Marie Nyegaard, landsekretær og leder frivilligområdet i Jysk Børneforsorg
marie@jyskborneforsorg.dk
6086 5092

Punkt 3, Bilag 3: Konceptbeskrivelse Fællesskabet Glad
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Indstilling 

 

Rådmandsorientering om nyt botilbud i Mal-

ling til borgere med handicap 

 

1. Resume  

På rådmandsmøde den 16. november 2021 godkendte tid-

ligere rådmand Kristian Würtz vedlagte byrådsindstilling 

omhandlende etablering af nyt botilbud i Malling. Til orien-

tering er sagen efter behandling i borgmesterens afdeling 

på vej til byrådsbehandling.  

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

At 1) Rådmanden orienteres om fremsendelse af byråds-

indstilling omhandlende etablering af nyt botilbud i Malling 

 

At 2) Rådmanden orienteres om resultatet af høringssvar 

og naboorientering 

 

3. Hvorfor fremsendes indstillingen? 

For at sikre det fremtidige behov for boliger og pladser på 

socialområdet, foreslår MSB, at der opføres et nyt botilbud 

i Malling med samlet 26 almene handicapboliger med til-

knyttet serviceareal, seks servicelovsboliger samt 32 læ-

rings- og beskæftigelsespladser, som beskrevet i vedlagte 

byrådsindstilling og nøgletal (bilag 1 og 2).  

 

4. Hvilken værdi skabes for borgere og samfund? 

Indstillingen har været i høring hos Autismeforeningen, 

LEV og Handicaprådet. Høringssvar og forvaltningens fag-

lige bemærkning til høringssvarene er vedlagt som bilag 3 

og 4.  

 

Til Rådmanden 

Fra Mål, Økonomi og Boliger 

Dato 11. februar 2022 
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Der er blevet omdelt invitationer til områdets naboer og 

fællesrådet for Malling, Beder og Ajstrup er blevet inviteret 

til naboorienteringsmøde på Malling Skole den 2. novem-

ber 2021. Der mødte imidlertid ingen borgere op til mødet.  

 

5. Hvilke ressourcer kræver det? 

I Budget 2018 og efterfølgende i Budget 2021 afsatte by-

rådet, i forbindelse med den nye 10-årige investerings-

plan, anlægsmidler til etablering af almene handicapboli-

ger og nye servicelovsboliger samt lærings- og 

beskæftigelsespladser. 

 

For de 26 almene handicapboliger (2 værelser på 65 m2) 

er den foreløbige bruttohusleje beregnet til at ligge på ca. 

7.700 kr. pr. måned. Efter forventet boligstøtte vil den 

samlede husleje ekskl. forbrugsudgifter være ca. 4.250 kr. 

pr. mdr.  

 

For de seks servicelovsboliger beregnes huslejen med 

baggrund i bekendtgørelsen vedr. betaling for botilbud ef-

ter serviceloven, som blandt andet tager udgangspunkt i 

den enkelte beboers indtægtsgrundlag.  

 

Michael Justesen 

 

 

Bilag  

Bilag 1: Byrådsindstilling Nyt botilbud i Malling til menne-

sker med handicap 

Bilag 2: 

 

Nøgletal Nyt botilbud i Malling til mennesker med 

handicap 

Bilag 3: Høringssvar 

Bilag 4:  MSBs faglige bemærkninger til høringssvar 

 

Tidligere beslutninger 

Budgetforlig 2018 

Budgetforlig 2021 – 10-årig investeringsplan  

 

Mål, Økonomi og Boliger 

Tlf.: 89 40 20 00 

E-post: okonomi@msb.aarhus.dk 

 Antal tegn: 2.454 

 Sagsbehandler: Allan Hoffmann Jeppesen 

Tlf.: 41 85 87 73 

E-post: jhal@aarhus.dk 
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Indstilling 

 

Nyt botilbud i Malling til mennesker med 

handicap 

Anlægsbevilling til nyt botilbud i Malling med 26 almene 

handicapboliger og seks servicelovsboliger samt 32 læ-

rings- og beskæftigelsespladser til mennesker med handi-

cap. 

 

1. Resume  

For at sikre det fremtidige behov for boliger og pladser på 

socialområdet, afsatte byrådet i Budget 2018 anlægsmid-

ler til etablering af 26 nye almene handicapboliger. Efter-

følgende afsatte byrådet i Budget 2021, i forbindelse med 

den nye 10-årige investeringsplan, anlægsmidler til nye 

servicelovsboliger samt lærings- og beskæftigelsespladser. 

 

På den baggrund foreslår MSB, at der opføres et nyt botil-

bud i Malling med samlet 26 almene handicapboliger med 

tilknyttet serviceareal, seks servicelovsboliger samt 32 

lærings- og beskæftigelsespladser. 

 

Byggeriets samlede bruttoareal bliver 3.199 m². Projektets 

samlede anlægsudgift beløber sig til brutto 80 mio. kr. og 

netto 36,4 mio. kr. Finansieringen af nettoudgiften sker 

via de afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018 og Budget 

2021 idet restudgiften finansieres af huslejebetalte lån.  

 

Efter tidsplanen vil byggeriet kunne igangsættes ultimo 

2022 med forventet ibrugtagning primo 2025. 

 

 

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse 

Dato 14. januar 2022 
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At 1) der meddeles anlægsbevilling på 47,3 mio. kr. inkl. 

moms til etablering af 26 almene handicapboliger, en an-

lægsbevilling på 6,9 mio. kr. ekskl. moms til tilhørende 

servicearealer, samt en anlægsindtægtsbevilling på 1,0 

mio. kr. ekskl. moms i statsligt servicearealtilskud. 

 

At 2) der meddeles tilsagn om støtte til almene handicap-

boliger og servicearealer på statens vegne i henhold til lov 

om almene boliger og herunder godkendelse af skema A 

og B. 

 

At 3) der meddeles anlægsbevilling på 10 mio. kr. ekskl. 

moms til etablering af seks nye servicelovsboliger inkl. 

servicearealer samt anlægsbevilling på 15,8 mio. kr. ekskl. 

moms til 32 lærings- og beskæftigelsespladser. 

 

At 4) der til finansiering af anlægsbevillingerne afsættes 

rådighedsbeløb som vist i indstillingens afsnit 7, tabel 2 

 

At 5) Aarhus Kommunes samlede nettoudgift jf. indstillin-

gens afsnit 7, tabel 1 på 36,4 mio. kr., finansieres via 10,6 

mio. kr. ifm. Budget 2018 og med 25,9 mio. kr. ifm. Bud-

get 2021, som dermed fremrykker rådighedsbeløb fra den 

10-årige investeringsplan 2024-2033 

 

At 6) der optages lån i KommuneKredit på 88 pct. af an-

skaffelsessummen på 47,3 mio. kr. inkl. moms for de 26 

almene handicapboliger, svarende til 41,6 mio. kr. inkl. 

moms jf. indstillingens afsnit 7, tabel 1. 

 

At 7) 1,7 % af den samlede anlægssum anvendes til inter-

ne udgifter til projekt- og procesledelse.  

 

At 8) De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte 

økonomibilag (bilag 1) 

 

At 9) Restrådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. på bevilling AB-

17-105-012 tilbageføres til kassen 

  

3. Hvorfor fremsendes indstillingen? 

Byrådet har i forbindelse med Budget 2018 og Budget 

2021 afsat anlægsmidler til udbygning af pladser på han-
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dicapområdet. Udbygningsplanerne skal sikre det fremtidi-

ge behov for pladser i takt med befolkningstilvæksten i 

Aarhus kommune.  

 

På den baggrund foreslår MSB med denne indstilling at 

etablere et nyt botilbud til mennesker med handicap belig-

gende i Malling syd ved Krekærlundsvej og Serinedalen, 

matr. Nr. 2n, Krekær by.  

 

Indstillingen har været sendt i høring hos Autismeforenin-

gen, LEV og Handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt 

som bilag 3. MSBs faglige bemærkninger til høringssvare-

ne er vedlagt som bilag 4.  

 

Herudover blev der omdelt invitationer til de omkringlig-

gende naboer til naboorienteringsmøde på Malling skole 

den 2. december 2021. Invitationen blev ligeledes distri-

bueret gennem Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup. 

Der mødte ingen borgere op til arrangementet hvorfor der 

ikke er vedlagt referat fra naboorienteringsmødet. 

 

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) er 

ligeledes orienteret i forhold til eventuelle afledte driftsud-

gifter. MSO holdes løbende orienteret i forbindelse med at 

botilbuddets endelige målgruppe afklares, herunder om 

det vil have betydning for driftsudgifterne hos MSO. 

 

4. Hvilken værdi skabes for borgere og samfund? 

Det nye botilbud til mennesker med handicap skal medvir-

ke til at sikre, at borgere fra Aarhus kan få et tilbud, der 

kan imødekomme deres behov for bolig og lærings- og 

beskæftigelse i hverdagen.  

 

Det nye tilbud imødekommer det behov som følger af 

den demografiske udvikling. Tilbuddet vil samtidig give 

mulighed for at borgere med handicap kan blive boende 

indenfor kommunegrænsen i nærhed af familien, venner 

netværk, fremfor at blive henvist til et tilbud udenfor 

kommunen. Det understøtter Sociale Forhold og Beskæfti-

gelses målsætning om en øget selvforsyningsgrad som på 

sigt kan afhjælpe presset på driftsøkonomien indenfor so-

cialområdet. 
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Kombinationen af servicelovsboliger (§§ 107-108 SEL), 

almene handicapboliger (§ 105 ABL) samt lærings- og be-

skæftigelsespladser (§§ 103-104 SEL), skal medvirke til at 

skabe et mere fleksibelt tilbud i forhold til at kunne rumme 

en diversitet i målgruppen af voksne borgere med handi-

caps.   

 

Det er derfor også tanken, at lærings- og beskæftigelses-

delen skal medvirke til at skabe et mere åbent tilbud i for-

hold til det omkringliggende samfund. Dermed tilbydes 

lærings- og beskæftigelsespladserne både til borgere, der 

bor i selve botilbuddet i Malling samt borgere fra det om-

kringliggende Aarhus Syd. 

 

Herved kan tilbuddet understøtte fordelene ved at kunne 

tiltrække borgere udenfor tilbuddet. Det vil gavne både 

borgerne, der bor i botilbuddet samt borgere der kommer 

udefra, at der er andre muligheder for at knytte venskaber 

og relationer.  

 

Endvidere skal det nye handicaptilbud i Malling bidrage til, 

at Aarhus Kommune fortsat vil kunne imødekomme bor-

gernes behov for specialiserede indsatser på handicapom-

rådet. Blandingen af almene handicapboliger og service-

lovsboliger er samtidigt med til at øge fleksibiliteten i 

forhold til borgere, der har behov for en særlig bolig. 

 

I projekteringsfasen vil der indenfor rammerne af den 

frivillige bæredygtighedsklasse, lanceret af Bolig- og 

Planstyrelsen i 2020, blive afprøvet tiltag til at understøt-

te klimavenligt byggeri.  

 

Der afsættes ikke midler til kunstnerisk udsmykning i 

projektet, idet byggeriet som udgangspunkt er private 

boliger og derfor i den sammenhæng ikke offentligt til-

gængeligt.  

 

5. Hvad igangsættes? 

Byggeriet planlægges opført på et kommunalt ejet grund-

stykke i Malling Syd, matr. Nr. 2n, Krekær by, som er om-

fattet af lokalplan nr. 1020. Grunden er på i alt 8.210 m² 
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med en bebyggelsesprocent på 40 pct., der giver mulighed 

for at opføre et 3.284 etagemeter stort handicaptilbud, 

som er tilstrækkelig stort til både at rumme boliger samt 

lærings- og beskæftigelsespladser.    

 

 

 

 

 

 

Oversigtskort Matr.nr. 2n, Krekær By, Malling 

 

 

Den samlede nye bebyggelse skal skabe rammerne for et 

velfungerende tilbud til voksne borgere med forskelligarte-

de handicap. Det er derudover målet, at boligerne inklude-

res i nærområdet og både bidrager til at opfylde kommu-

nens målsætning om mangfoldighed i boligområder og 

understøtter inklusionen af beboerne med handicap. 

 

I alt opføres 32 individuelle boliger, heraf 26 almene han-

dicapboliger og seks servicelovsboliger.  

 

Boligerne vil være 65 m² pr. bolig inkl. fællesarealer. Her-

til etableres servicearealer svarende til 370 m². 
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Lærings- og beskæftigelsesdelen vil være 749 m² inkl. 

fælles- og serviceareal, svarende til 23,4 m² pr. plads.  

 

6. Hvem gør det og hvordan? 

Bygningskontoret i Sociale Forhold og Beskæftigelse står 

for projektledelsen. Der oprettes i den forbindelse en in-

tern styregruppe og byggegrupper bestående af ledere og 

medarbejdere fra de involverede driftsområder, repræsen-

tanter for de kommende beboergrupper, Digitalisering, 

Fagligt Sekretariat samt ekstern byggerådgivning. 

 

De berørte myndighedsafdelinger i Sociale Forhold og Be-

skæftigelse inddrages i forhold til det videre arbejde med 

afklaring af målgrupper til det nye handicaptilbud.  

 

Sociale Forhold og Beskæftigelse foreslår at byggeriet 

gennemføres som fagentreprise.   

 

Udbud og kontrakter med rådgivere og entreprenører ud-

arbejdes på grundlag af Aarhus Kommunes udbudsregler 

samt sociale- og arbejdsklausuler. 

 

 

7. Hvilke ressourcer kræver det? 

 

7.1 Anlægsudgifter, rådighedsbeløb og finansiering 

Anlægssummen til opførelsen af boligerne beløber sig til 

brutto 62,9 mio. kr. inkl. moms. Anlægssummen til bolig-

delen er baseret på følgende: 

 

 Byggeri af 26 almene handicapboliger à gennem-

snitligt 65 m² med et rammebeløb på 24.171 kr. 

pr. m² inkl. moms.  

 Grund til 26 almene handicapboliger à gennemsnit-

ligt 65 m² med et rammebeløb på 3.819 kr. pr. m² 

inkl. moms.  

 Servicearealer til 26 almene handicapboliger sva-

rende til 21 pct. af boligarealet med et rammebeløb 

på 19.337 kr. pr. m² ekskl. moms. 

 Byggeri af seks servicelovsboliger à gennemsnitligt 

65 m² med et rammebeløb på 19.337 kr. pr. m² 

ekskl. moms.  
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 Grund til seks servicelovsboliger à gennemsnitligt 

65 m² med et rammebeløb på 1.805 kr. pr. m² 

ekskl. moms. 

 Servicearealer til seks servicelovsboliger svarende 

til 21 pct. af boligarealet med et rammebeløb på 

21.142 kr. pr. m² ekskl. moms 

 

Anlægsudgifterne til lærings- og beskæftigelsespladserne 

er beregnet til at beløbe sig til 15,8 mio. kr. inkl. grund og 

tilhørende serviceareal. Anlægssummen til lærings- og be-

skæftigelsespladserne er baseret på følgende: 

 

 Byggeri af 32 lærings- og beskæftigelsespladser 

inkl. serviceareal à gennemsnitligt 23,4 m² med et 

rammebeløb på 19.337 kr. pr. m² ekskl. moms.  

 Grund til 32 lærings- og beskæftigelsespladser inkl. 

serviceareal à gennemsnitligt 23,4 m² med et 

rammebeløb på 1.805 kr. pr. m² ekskl. moms.   

 

I forbindelse med projektet vil der være indtægter i form 

af statsligt tilskud til servicearealer på 1,0 mio. kr. 

 

Projekts nøgletal er vist i vedlagte indstillingens bilag 2. 

 

Den samlede nettoudgift for Aarhus Kommune beløber sig 

til 36,4 mio. kr., jf. nedenstående tabel 1. 

 

Tabel 1. Projektets samlede budget og finansiering  

 

Punkt 4, Bilag 2: Byrådsindstilling, Nyt botilbud i Malling til mennesker med  handicap



 

 Nyt botilbud i Malling til mennesker med handicap  side 8 af 10 

 

Der meddeles, jf. ovenstående tabel 1, en anlægsbevilling 

til de 26 almene handicapboliger på 47,3 mio. kr. inkl. 

Moms samt anlægsbevilling på 6,9 mio. kr. ekskl. Moms til 

servicearealer tilknyttede de almene handicapboliger  

 

Hertil meddeles anlægsbevilling til seks servicelovsboliger 

inkl. Serviceareal på 10 mio. kr. ekskl. Moms, og en an-

lægsbevilling til 32 lærings- og beskæftigelsespladser på 

15,8 mio. kr. ekskl. Moms.  

 

Endvidere meddeles en anlægsindtægtsbevilling til stats-

ligt servicearealtilskud på 1,0 mio. kr. ekskl. Moms.  

Som det fremgår af tabel 1, beløber Aarhus Kommunes 

nettoudgift sig til 36,4 mio. kr. Anlægsudgifterne finansie-

res med 10,6 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i Bud-

get 2018-21 til almene boliger på voksenhandicapområdet, 

og 25,8 mio. kr. fra Aarhus Kommunes 10-årige investe-

ringsplan for perioden 2024-2033, hvor der i Budget 2021-

24 blev afsat 82 mio. kr. på reserven til almene boliger, 

boliger efter serviceloven samt 76 mio. kr. til lærings- og 

beskæftigelsestilbud på voksenhandicapområdet. 

 

Ved anlægsprojektets byggestart optages en byggekredit i 

Kommunekredit for hele byggeriet. Ved projektets afslut-

ning vil den endelige finansiering ske ved hjemtagelse af 

kommunekreditlån, beboerindskud, grundkapital og stats-

tilskud til servicearealer. 

 

Svarende til ovenstående bevillinger i løbende priser og på 

grundlag af tidsplan for byggeriet, foreslås afsat følgende 

rådighedsbeløb i faste priser jf. nedenstående tabel 2.  

 

Tabel 2. Projektets foreslåede rådighedsbeløb 
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Sociale Forhold og Beskæftigelse foreslår, at 1,7 % af an-

lægssummen anvendes til intern projektledelse i Sociale 

Forhold og Beskæftigelse. Det sker med henblik på har-

monisering af praksis omkring byggeri af almene boliger 

og servicelovsboliger.  

 

Udgifterne til intern projektledelse understøtter en sikker 

og hurtig styring af anlægsprojekter i Sociale Forhold og 

Beskæftigelse, samt sikrer en bred inddragelse af brugere 

og borgere, fremdrift i byggeriets faser og fokus på klima-

venligt byggeri og økonomisk styring. 

 

Som følge af reduktion af grundkapital m.m. er der et 

restrådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. af bevillingen ”almene 

boliger på voksenhandicapområdet” som tilbageføres til 

kassen. 

 

7.2 Driftsudgifter 

Finansiering af driftsudgifterne i forbindelse med etable-

ringen af det nye handicaptilbud i Malling håndteres inden-

for Sociale Forhold og Beskæftigelses nuværende ramme. 

 

7.3 Husleje 

For de 26 almene handicapboliger (2 værelser på 65 m2) 

er den foreløbige bruttohusleje beregnet til at ligge på ca. 

7.700 kr. pr. måned. Efter forventede boligstøtte vil den 

samlede husleje ekskl. forbrugsudgifter være ca. 4.250 kr. 

pr. mdr.  

 

For de seks servicelovsboliger beregnes huslejen med 

baggrund i bekendtgørelsen vedr. betaling for botilbud ef-

ter serviceloven, som blandt andet tager udgangspunkt i 

den enkelte beboers indtægtsgrundlag.  

 

             Anders Winnerskjold 

                                             / 

                                           Erik Kaastrup-Hansen 

 

 

Bilag  

Bilag 1: Økonomibilag 
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Bilag 2: Nøgletal 

Bilag 3: 

Bilag 4: 

Høringssvar 

Naboorientering 

 

 
Mål Økonomi og Boliger 

Tlf.: 89 40 20 00 

E-post: okonomi@msb.aarhus.dk 

 Antal tegn: 12.885  

 Sagsbehandler: Allan Hoffmann Jeppe-

sen/Solveig Frank  

Tlf.: 41 85 87 73 

E-post: jhal@aarhus.dk 
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Bilag 2. Nøgletal for Nyt botilbud i Malling til mennesker med handicap 

 

Tabel 1. Anlægsprojektets nøgletal (1.000 kr. løbende priser). 

Nøgletal     2022-priser (statens max-ramme) 

  
    

  

Bolig, serviceareal og 
    

  

lærings- og beskæftigelse 
    

  

      (kr.) (t.kr.) (t.kr.) 

  Enheder 
M

2
 brutto-

areal i alt Pris pr. m2 
Bruttoudgift i 

alt 
Netto-udgift i 

alt 

Almene handicapboliger (§105 ABL)          26       1.690  24.055           40.653            4.065  

Serviceareal almene boliger            1          287  19.244             5.529            5.529  

Servicearealtilskud almene boliger          26  
  

           -1.009           -1.009  

Servicelovsboliger (§§107-108 SEL)            6          390  20.487             7.990            7.990  

Serviceareal servicelovsboliger            1            83  19.244             1.595            1.595  

Lærings- og beskæftig. (§§103-104 SEL)          32          749  19.244           14.410          14.410  

I alt, byggeri         3.199              69.167          32.580  

 
  

 
      

Grund      
   

  

        (t.kr.) (t.kr.) 

  
 

Byggerets-
m2 

Udgift pr. 
byggerets-
m2 

Bruttoudgift i 
alt af grund 

Netto- udgift i 
alt 

Almene handicapboliger (§105 ABL)          26       1.690  3.801           6.423            642  

Servicelovsboliger (§§107-108)             1          390  1.797             701            701  

Lærings- og beskæftig. (§§103-108 SEL) 32 749 1.797 1.346 1.346 

Serviceareal almene boliger            1          287  
 

                          

Serviceareal servicelovsboliger 1 83    

I alt, grund         3.199                8.469  2.689 

Samlet anlægsinvestering (netto)                 77.637  35.268 
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Aarhus, d. 18. november 2021 

 

 

Høringssvar ift. byrådsindstilling "Nyt botilbud i Malling til mennesker med 
handicap" 
 
Alle mennesker har krav på at få gode liv, og for mennesker med autisme kræver det, at man kan 
komme i de rette rammer. 
Mennesker med autisme møder ofte ind på bosteder med flere yderligere træk fra eller egentlige 
diagnoser i spektret af kognitive handikap (angst, ADHD, dysleksi, dyspraksi, OCD, Tourette, 
retardering etc.) samt epilepsi og måske psykose. Derfor er den dybt specialiserede professionelle 
kompetence på bostedet meget afgørende, og på samme måde er medbeboernes behov for såvel 
udfoldelse som skærmning. 
Det betyder, at bosteder til mennesker med autisme skal målrettes og specialiseres til endnu mere 
detaljerede målgrupper. Personalet har brug for høj faglighed i autisme med netop de særlige 
komorbiditeter, som selve bostedet også skal være tænkt og bygget til. 
Der skal være tænkt i arbejdsmiljø og skærmning, når man indretter boliger, fællesarealer og 
adgangsforhold - der skal være tænkt tilbagevendende virusforholdsregler, så alle boliger har en 
indgang udefra - fx en terrassedør - ud over den gængse indgang fra fællessti eller fællesarealer. 
Der skal være tænkt i lysdæmpning, støjdæmpning, ventilation og markant fysisk aktivitet også i 
egen bolig. Mennesker med autisme er ofte sansefølsomme - og samtidigt stresser de af ved at 
stimme, hoppe, virre med hænderne osv. 
 
Bosteder skal altså være målrettet en specificeret målgruppe. 
I denne byrådsindstilling er der ikke specificeret en målgruppe - og der er heller ingen tegninger af 
bosted, aktivitetscenter og de udendørs arealer. Vi må derfor anbefale, at man detaljerer 
målgruppen yderligere og vender tilbage med forslag ud fra det. 
Et bosted til 32 borgere er meget stort - det må opdeles i flere grupper, så borgerne møder kendt 
personale - og dermed vil det i praksis bestå af flere målgrupper. 
Vi har set flere eksempler på mistrivsel blandt både borgere og personale, når målgruppen er uklar 
og ikke afspejlet i byggeriet. 
 
Placeringen i Malling kan vi ikke kommentere, da vi ikke er kendt med adressen og de eventuelle 
planer for udnyttelse af nærområdet. Husk, at mange borgere med autisme er støjfølsomme. 
 

Med venlig hilsen 
Marianne Banner  
Kredsformand 
Landsforeningen Autisme 
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Høringssvar til høring om indstilling om etablering af nyt 
botilbud i Malling for mennesker med handicap 

 

 

Handicaprådet drøftede høringen på mødet den 22. november 2021. 

 

Der er overordnet stor ros til projektet fra Handicaprådet. 

 

Det bør generelt set altid overvejes, om botilbud for handicappede kan inte-

greres med boliger for andre mennesker.  

 

Det er vigtigt, at der er penge til den løbende drift af botilbuddet, når det er 

bygget. Handicaprådet har løbende påpeget udfordringer med at få pengene 

til at slå til på botilbudsområdet og disse udfordringer skal nødig gentages 

på det nye botilbud med konsekvens for beboerne. 

 

Der bør være opmærksomhed på botilbuddets placering i forhold til det dag-

tilbud, som beboerne skal gå på. For nogle beboere kan det være en god idé 

at skifte matrikel i løbet af dagen. 

 

Samtidig bør Aarhus Kommune være opmærksom på de forskellige behov, 

som beboerne kan have. Nogle har behov for at blive skærmet – og nogle 

har behov for fællesskab. Disse behov skal boligerne tage hensyn til også 

selvom at målgrupperne kan ændre sig undervejs. 

 

Handicaprådet er af den opfattelse, at botilbud på handicapområdet bør 

være spredt rundt i hele Aarhus Kommune, fordi borgerne har forskellige be-

hov i forhold til bosætning. Der er samtidig forståelse for, at Aarhus Kom-

mune bygger nye botilbud (som dette i Malling), så det er til at betale for be-

boerne. 

 

 

                               På vegne af Handicaprådet 

 

  Mette Bjerre 

  Næstformand 

 

 

 

 

AARHUS KOMMUNES 

HANDICAPRÅD 

 

Aarhus Kommune 

Rådhuset 

Rådhuspladsen 2  

8000 Aarhus C 

 

Direkte telefon: 89 40 20 00 

 

Direkte e-mail: 

handicapraadet@aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Anders Kirkedal Nielsen 
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Høringssvar vedr. nyt botilbud i Malling til mennesker med handicap. 
 
 
Lev Aarhus takker for muligheden for at komme med høringssvar. 
 
Lev Aarhus er ikke oplyst om, hvor mange mennesker, der venter på plads i botilbud, så vi 
har svært ved at vurdere behovet.  
Helt overodnet mener vi naturligvis, at der skal bygges, så det passer til behovet. Men vi ser 
med bekymring på, at der bygges store institutioner – her med 26 + 6 pladser - i stedet for 
mindre hjem.  
 
Desuden er vi stærke modstandere af, at man kombinerer botilbud med aktivitetstilbud. Det 
er det, som vi i Lev kalder sutskotilbud, fordi beboerne aldrig behøver at tage sko på, idet de 
alligevel færdes hele dagen på samme tilbud. Også mennesker med udviklingshandicap – 
med ganske få undtagelser - har brug for miljøskifte. At opleve nye mennesker, få nye 
kolleger, komme tilbage til eget hjem med nye indtryk. At gå op og ned af de samme 
mennesker 24/7 – mennesker man ikke selv har valgt at bo sammen med – kan skabe 
unødvendige konflikter og ringe muligheder for at danne nye sociale kontakter. 
 
Mht huslejen finder vi, at den ligger i den høje ende i forhold til en førtidspension. Når der 
til huslejen skal lægges kost og servicepakke er der ikke meget til overs til TVlicens, 
telefonabonnement, tøj, gaver, fritidsfornøjelser, transportudgifter. Vi håber, at Aarhus 
Kommune fremover vil have dette aspekt med, når I beregner financieringen af byggeri. 
 
Noget af det allervigtigste er naturligvis indholdet i det nye botilbud. Hvem visiteres til 
botilbuddet? Passer beboerne til hinanden og til de fysiske rammer? Hvor mange og hvilke 
faggrupper ansættes og passer antallet af medarbejdere til beboernes behov for hjælp og 
støtte? Udarbejdes der en overordnet specialpædagogik, der passer til målgruppen, og laves 
der individuelle handleplaner, der sikrer hver enkelt beboers udvikling og trivsel? Hvordan 
inddrages pårørende i ovenstående? 
 
 
Med venlig hilsen 
Anne Kjeld Pedersen 
Formand for Lev Aarhus 
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Bilag 4. MSBs faglige bemærkninger til høringssvar vedr. nyt botilbud i Malling til mennesker med handicap  
 
 

Høringspart Høringssvar Bemærkninger til høringssvar 

Landsforeningen Autisme Kreds 

Østjylland  

Bemærker at de fysiske rammer skal understøtte botilbuddets mål-

gruppe.  

 

Bemærker at der er behov for at et botilbud er målrettet en specifik 

målgruppe.  

 

Bemærker at der er tale om et meget stort botilbud, hvor er behov 

for at opdele i flere grupper, så borgerne møder kendt personale.  

Giver ikke anledning til ændringer.  

 

MSB er i en afklarende fase ift. at afklare den 

specifikke målgruppe til botilbuddet, herunder 

hvilke fysiske rammer den givne målgruppe vil 

profitere af. Der kan eksempelvis være behov for 

at etablere skærmning eller mindre enheder. 

Handicaprådet  Bemærker, at det er vigtigt, at der er penge til den løbende drift af 

botilbuddet, når det er bygget. 

 

Bemærker, at der bør være opmærksomhed på botilbuddets place-

ring i forhold til det dagtilbud, som beboerne skal gå på. For nogle 

beboere kan det være en god idé at skifte matrikel i løbet af dagen. 

 

Bemærker, at der bør være opmærksom på de forskellige behov, 

som beboerne kan have. Nogle har behov for at blive skærmet – og 

nogle har behov for fællesskab. Disse behov skal boligerne tage 

hensyn til også selvom at målgrupperne kan ændre sig undervejs. 

Giver ikke anledning til ændringer.  

 

Det vil altid være en konkret og individuel vurde-

ring, hvorvidt en given borger vil profitere af et 

internt eller eksternt aktivitetstilbud. For nogen 

borgere vil det kræve meget energi, unødige for-

styrrelser og utryghed i deres hverdag, hvis de 

eksempelvis på et bestemt tidspunkt skal trans-

porteres til et eksternt aktivitetstilbud. Her vil et 

internt tilbud give ro og tryghed.  

 

MSB er i en afklarende fase ift. at afklare den 
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specifikke målgruppe til botilbuddet, herunder 

hvilke fysiske rammer den givne målgruppe vil 

profitere af. Der kan eksempelvis være behov for 

at etablere skærmning eller mindre enheder. 

Lev Aarhus Udtrykker bekymring for botilbuddets størrelse. Lev ønsker, at der i 

stedet etableres mindre hjem.  

 

Udtrykker modstand af, at botilbud og aktivitetstilbud er samlet på 

samme matrikel.  

 

Bemærker, at huslejen ligger i den høje ende ift. en førtidspension.  

Giver ikke anledning til ændringer.  

 

MSB er i en afklarende fase ift. at afklare den 

specifikke målgruppe til botilbuddet, herunder 

hvilke fysiske rammer den givne målgruppe vil 

profitere af. Der kan eksempelvis være behov for 

at etablere skærmning eller mindre enheder. 

 

Det vil altid være en konkret og individuel vurde-

ring, hvorvidt en given borger vil profitere af et 

internt eller eksternt aktivitetstilbud. For nogen 

borgere vil det kræve meget energi, unødige for-

styrrelser og utryghed i deres hverdag, hvis de 

eksempelvis på et bestemt tidspunkt skal trans-

porteres til et eksternt aktivitetstilbud. Her vil et 

internt tilbud give ro og tryghed.  

 

MSB har en løbende opmærksomhed på at sikre, 

at huslejen bliver så lavt som muligt. Det sker 

blandt andet i vurderingen af boligernes størrelse.  
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Em-
ne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 2. marts 2022
Mødetid: Kl. 18.15 – 19.45
Mødested: Rådhuset, lokale 398 

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra udvalgets møde den 9. februar 2022
3. Introduktion til og status på voksenhandicapområdet
4. Sygedagpenge og jobafklaring under og efter en Corona tid
5. Valg af destination for studietur
6. Orienteringspunkter
7. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
8. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Dagsordenen for mødet i Social- og Beskæf-
tigelsesudvalget godkendes.

Ansvarlig: Eva Borchorst Mejnertz

Tid: 18.15 – 18.18 (3 min.)

Bilag:
- Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 2. 

marts 2022

2. Referat fra udvalgets møde den 9. februar 2022

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om referatet fra det se-
neste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

Ansvarlig: Eva Borchorst Mejnertz

Tid: 18.18 – 18.20 (2 min.)

Bilag:
- Referat fra mødet den 9. februar 2022

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Fagligt Sekretariat
Aarhus Kommune

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

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

Direkte e-mail:
sobrj@aarhus.dk/
geja@aarhus.dk
Sag:  22/009676-1
Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert
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Baggrund/formål: Udvalget introduceres til driftsområdet Voks-
ne, Job og Handicap og de borgere, som driftsområdet understøt-
ter. 

Dertil præsenteres udvalget for en generel status for ”rigets til-
stand” på området med fokus på omsætningen af flere konkrete 
initiativer fra blandt andet budget22 og Den Sociale Bæredygtig-
hedsplan som etablering af bruger/pårørenderåd, arbejdet for fle-
re uddannede personaler, opnormering på en række tilbud med 
medarbejdere og ledelse og samlet indsats for nærværende og 
styrket ledelse. 

Under punktet vil der også være fokus på nogle af de udfordrin-
ger og dilemmaer, som området står i ift. den fortsatte drift og 
udvikling, herunder tanker om løsninger.

I præsentation, vil der evt. være deltagelse fra leder fra driftsom-
rådet, som vil berette om hverdagen og arbejdet med borgerne. 

Driftschef for Voksne, Job og Handicap Natascha M. Jensen delta-
ger under punktet. 

Metode: Mundtlig drøftelse 

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Natascha M. Jensen

Tid: 18.20 – 18.50 (30 min.)

Bilag:
- Forklæde
- Baggrundsnotat

4. Sygedagpenge og jobafklaring under og efter en Corona tid

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse 

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: 18.50 – 19.20 (30 min.)

Bilag:
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- Forklæde
5. Valg af destination for udvalgets studietur

Baggrund/formål: Udvalget er tidligere kommet med input til 
destinationen for studieturen som afvikles i uge 18. 

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet fire bud på desti-
nationer, som præsenteres i vedlagte notat. I notatet fremgår det 
også, hvilke områder og emner, som vil være i fokus i forbindelse 
med valget af de forskellige destinationer. 

Det er i den sammenhæng væsentligt at understrege, at der end-
nu ikke er lavet aftaler, ligesom der kan være besøg som af den 
ene eller anden grund ikke kan lade sig gøre. 

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 19.20 – 19.30 (10 min.)

Bilag:
- Forklæde
- Notat med forslag til mulige destinationer

6. Orienteringspunkter

A) Eventuel orientering

Baggrund/formål: Eventuel orientering

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen

Tid: 19.30 – 19.35 (5 min.)

7. 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 be-
handling i byrådet fra Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Metode: Orientering 
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Tid: 19.35 – 19.40 (5 min.)

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

8. Evt.

Baggrund/formål:

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Eva Borchorst Mejnertz

Tid: 19.40 – 19.45 (5 min.)

Bilag:
- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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