
Rådmandsmøder 2022-2025 (Rådmandsmøde)

16-05-2022 11:00 - 13:00

Rådmandens kontor, Rådhuset

Information:Marie tager referat.

Foreslået tidsplan:

- Lukket dagsorden -

11:00-11:05: Godkendelse af dagsorden og referat

11:05-11:30: Opfølgning på mål og økonomi efter 1. kvartal 2022

11:30-11:55: Foreløbige Forslag til investeringsmodeller til budget 2023

11:55-12:10 MSB behovsanalyse 2022-2031 (Deltagelse af Jacob Beuschau)

12:10-12:20: Fælles rådmandsmøde MBU/MSB

12:20-12:30: Ukraine, politiske dagsorden og eventuelt

- Åben dagsorden -

12:30-12:45: Idéoplæg til helhedsplan for Snåstrup Vestergaard (deltagelse af Allan Hoffmann
Jeppesen)

12:45-12:55: Udflytning af rådmandskontor

12:55-13:00: Magistrat, udvalg og eventuelt
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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: Idéoplæg til helhedsplan for Snåstrup
Vestergaard

Deltagelse af Allan Hoffmann Jeppesen

Beslutning for Punkt 3: Idéoplæg til helhedsplan for
Snåstrup Vestergaard

Allan Hoffmann Jeppesen (MØB) deltog i behandlignen af punktet.

I 2021 blev der vedtaget en ny tilsynsstruktur for Voksne, Job og Handicap. På den
baggrund har Socialtilsyn Midt skullet ny-godkende de fysiske rammer på Snåstrup
Vestergaard svarende til et nyopført bo- og aktivitetstilbud. ialtilsynet har i den
forbindelse indskærpet, at lærings-og beskæftigelseslokalerne ikke lever op til gældende
lovkrav.

Derudover ønsker Voksne, Job og Handicap at udvide botilbuddets kapacitet fra
nuværende 16 til 22 længerevarende botilbudspladser (§108 SEL), hvilket den
nuværende landzonelokalplan ikke giver mulighed for.

For at foretage de ønskede ændrigner er en ny landzoneplan nødvendigt. For at denne
kan igangsættes forudsattes en handlingsplan for Snåstrup Vesterågrd.

AHJ oritenterede indledningsvis om sagen og selve byggeprojektet forventes at tage et
år at projektere samt 1,5 år at bygge.

Kredsen drøftede hvorvidt det økonomisk og faligt var mest forsvarligt at udvide på den
nuværende placering frem for at sælge det eksisterende og bygge et andet sted. MØB og
direktionen vurderer det fagligt og økonomsi er mest optimalt at udbygge Snåstrup
Vestergård.
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Rådmanden ønsker, at MØB undersøger mulighederne for at tænke særligt klimavenligt i
det nye byggeprojekt og samtidig undersøge mulighederne for tilskud i Aarhus
Kommunes klimapulje hertil.

Ligeedes ønsker rådmanden at der foruden den officielle høring ifm. omlægning af
landzone også tænkes særligt på borgerindvolvering, herunder med det lokale fællesråd.

Med ovenstående bemærkninger er indstillignen tiltrådt.

MØB følger op.

Punkt 4: Udflytning af rådmandskontoret til Værestedet d.
16. juni

.

Beslutning for Punkt 4: Udflytning af rådmandskontoret til
Værestedet d. 16. juni

Rådmanden har udtrykt et ønske om at flytte kontoret ud i byen, med formålet om at
lære, fordybe sig samt møde borgere og medarbejdere ude i MSBs kerneområder.
Første udflytning er d. 16. juni fra 9:00 – 15:00 og foregår på Værestedet i Aarhus.
Temaet er Hjemløshed.

Det indstilles: At 1) Rådmanden godkender udkastet til program for udflytning af
rådmandskontoret d. 16. juni.

Rådmanden ønsker at kommunikationen tænkes sammed den generelle udviklingsplan
samt at der forud for udflytningen tages kontakt til værestedet for at koordinere
kommunikaiton.

Med ovenstående bemærkninger blev indstillingen tiltrådt.

O&L følger op.

Punkt 5: Orientering fra Magistraten

.

Punkt 6: Orientering om udvalgsmødet

.

Beslutning for Punkt 6: Orientering om udvalgsmødet

Rådmanden deltager i udvalgsmødet via teams, da han skal med et tog til København for
at deltage i et andet møde.
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Direktøren mindede den øvrige deltagerkreds om at holde korte oplæg til udvalget emd
maksimalt 3 slides.

Kredsen vendte kort punktet vedr. rammeaftale med Region Midtjylland. Rammeaftalen
skal formelt godkendes af Byrådet idnen udgangen af 2022 og forventes behandlet i
relation til budgetaftalen for 2023. Udvalget har ønsket at komme ind i processen vedr.
rammeaftalen tidligere i processen, hvorfro sagens dagsordenssættes nu.

Punkt 7: Bordrunde

.
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