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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for Borgmesterens Afdeling
Høringens ID: 516
Høringssvarets sagsnummer: HS8538164
Dato for oprettelse: 2022-11-24 22:35:38

Afsender

Navn: Karin Laursen
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Et ligeværdigt Aarhus

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Byrådet har længe talt om administrative besparelser. Hvor er de blevet af? Specielt hos Kultur og Borgerservice er det helt
galt. De spareforslag der er på administration er upræcise og ender med ramme besparelser som ender ude hos borgerne.
Kommunikationsfolk og de øvrige djøfére er fredet. Læser man spareforslagene hos de øvrige magistratsafdelinger er de
afbalancerede. Men hos Kultur og Borgerservice har man anvendt en strategi så det er borgerne som rammes. Kun
borgere som ikke er de mest ressourcestærke og kun aktiviteter som ikke kaster besøg af dronningen af sig. Hvor er
besparelserne på Aros, Kongelunden, Musikhuset, Idrætsanlæggene og de stærkt forurenende kunstgræsbaner. Hvor er
besparelserne på de øverste ledelseslag. Hvor er besparelserne på idrætten, oplysningsforbundene. Hvorfor skal de unge
rammes. Som en skrev i et høringssvar. En blodrus. Den helt rigtige betegnelse. Et embedsværk som ikke kunne få nok.
Som ikke kunne standse i sin iver for at understøtte egne ideer. En eksperimenterende kultur som ikke var fin nok. Som
ikke blev lukket på grund af manglende søgning men fordi det ikke var faldt i smagen hos dem som giver statstilskud.
Hasle Bibliotek hvor de udsatte, de svage, dem som har brug for et nærbibliotek bor. Hvorfor ikke Åby, fordi her vil
protesterne blive for store. Mange sparekataloger har Aarhus Kommune præsteret. Mange besparelser er foreslået af MKB
men aldrig har MKB ramt så meget forkert. Aldrig har en magistratsafdeling landet et så stærkt politiserende katalog. Et
katalog som freder alle de borgere som er ressourcestærke. Heldigvis står mange op for de svage. Forhåbentlig giver
politikerne embedsværket i Kultur og Borgerservice en huskekage. Send forslagene retur til administrationen i MKB med
besked om at starte på en ny.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for Borgmesterens Afdeling
Høringens ID: 516
Høringssvarets sagsnummer: HS3331679
Dato for oprettelse: 2022-11-24 12:15:24

Afsender

Navn: Lene Skytt
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Foreningen af Danske Sceneinstruktører

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Høringssvar vedr. sparekatalog for Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune Foreningen af Danske Sceneinstruktører
har følgende bemærkninger til det foreslåede sparekatalog for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune: - Flytning af
Bora Bora får store og utilsigtede konsekvenser Vi finder det stærkt bekymrende, at der i det udmeldte sparekatalog luftes
en plan om at flytte Bora Bora, fra de nuværende lokaler på Brobjergskolen til Godsbanen. De foreslåede nye lokaler er
ikke egnede til formålet. Lokalerne lever ikke op til de behov, krav og standarter, som der produceres indenfor. Konkret er
de hverken dybe eller brede nok til, at Bora Bora kan producere eller præsentere dans på det niveau og med den
diversitet, der er tilfældet i dag. Bora Bora skal i henhold til aftalen med Aarhus Kommune præsentere og co-producere
dans fra hele verden, både lokalt, nationalt og internationalt. Det vil ikke være muligt i de nye lokaler. Flyttes Bora Bora til
mindre lokaler vil koreografer, iscenesættere og producenter søge andre steder hen med deres midler og forestillinger.
Ikke fordi de ikke ønsker at samarbejde med Bora Bora, men fordi lokalerne ikke lever op til de behov, krav og standarter,
som der produceres indenfor. Danse- og koreografifeltet har meget få scener, hvor der er kapacitet til at huse større
danseforestillinger. Bora Bora råder i dag over en af de få store scener i landet. Teatret spiller med deres nuværende
faciliteter derfor en central rolle for hele danseområdet. Bora Bora er en stærk, markant og værdifuld spiller indenfor dans
og visuelt teater - både lokalt, nationalt og internationalt. En flytning af Bora Bora betyder en udvanding af den position,
som Aarhus Kommune og Bora Bora har opbygget på området. Herudover sætter Bora Bora Aahus Kommune på
landkortet og bidrager til kommunens image og omdømme. Det vil derfor være et stort tab for hele feltet og for Aarhus
Kommune, hvis Bora Bora flytter til mindre lokaler. - Alternative læringsprocesser lukkes Vi ser med stor ærgrelse på, at de
teaterpædagogiske tilbud ”Ej blot til lyst” på Aarhus teater og ”I skolen” på teaterhuset Filuren bliver ramt af besparelser.
Teatrene tilbyder helt unikke værktøjer og rammer, der giver børn og unge et anderledes og kreativt undervisningsforløb
med fokus på læring, sammenhold og selvværd. Tilbud, der er særligt relevante i en tid, hvor børn og unge mistrives og har
brug for alternativer, der giver dem perspektiv og frirum og mulighed for at opleve og udforske andre tilgange til læring.
Herudover er vi forundrede over denne prioritering, da Aarhus Kommune har ydret et ønske om at friholde børn- og
ungeteateret fra besparelser. - Vækstlaget vil lide under Katapultlukning En del af Aarhus kommunes erklærede
kulturpolitik er at støtte både ”Vækstlag og flagskibe”. Teater Katapult har i mange år gjort det muligt for Aarhus Kommune
at efterleve denne politik i praksis. Teater Katapult stiller hvert år scene til rådighed for Quonga festivallen – en festival for
upcoming scenekunst. Katapult er på den måde med til at skabe bro mellem vækstlaget, dramaturgiuddannelsen og det
professionelle teaterliv i Aarhus. Katapults dramatiker-laboratorium udklækker løbende nye dramatikere, der senere har
mulighed for at søge ind på dramatikeruddannelsen under Den Danske Scenekunstskole, som også ligger i Aarhus. At
lukke Katapult vil være at ødelægge den scenekunstneriske fødekæde. Vi stiller os gerne til rådighed for eventuelle
spørgsmål eller uddybende kommentarer Med venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen Lene Skytt Forperson, Danske
Sceneinstruktører
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Høringssvar vedr. sparekatalog for Kultur og Borgerservice, 

Aarhus Kommune  
 

Foreningen af Danske Sceneinstruktører har følgende bemærkninger til det 

foreslåede sparekatalog for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune: 

 

- Flytning af Bora Bora får store og utilsigtede konsekvenser  

Vi finder det stærkt bekymrende, at der i det udmeldte sparekatalog luftes en 

plan om at flytte Bora Bora, fra de nuværende lokaler på Brobjergskolen til 

Godsbanen. De foreslåede nye lokaler er ikke egnede til formålet. Lokalerne 

lever ikke op til de behov, krav og standarter, som der produceres indenfor. 

Konkret er de hverken dybe eller brede nok til, at Bora Bora kan producere 

eller præsentere dans på det niveau og med den diversitet, der er tilfældet i 

dag.  

 

Bora Bora skal i henhold til aftalen med Aarhus Kommune præsentere og co-

producere dans fra hele verden, både lokalt, nationalt og internationalt. Det 

vil ikke være muligt i de nye lokaler. Flyttes Bora Bora til mindre lokaler vil 

koreografer, iscenesættere og producenter søge andre steder hen med 

deres midler og forestillinger. Ikke fordi de ikke ønsker at samarbejde med 

Bora Bora, men fordi lokalerne ikke lever op til de behov, krav og standarter, 

som der produceres indenfor.  

 

Danse- og koreografifeltet har meget få scener, hvor der er kapacitet til at 

huse større danseforestillinger. Bora Bora råder i dag over en af de få store 

scener i landet. Teatret spiller med deres nuværende faciliteter derfor en 

central rolle for hele danseområdet. 

 

Bora Bora er en stærk, markant og værdifuld spiller indenfor dans og visuelt 

teater - både lokalt, nationalt og internationalt. En flytning af Bora Bora 

betyder en udvanding af den position, som Aarhus Kommune og Bora Bora 

har opbygget på området. Herudover sætter Bora Bora Aahus Kommune på 

landkortet og bidrager til kommunens image og omdømme. Det vil derfor 

være et stort tab for hele feltet og for Aarhus Kommune, hvis Bora Bora flytter 

til mindre lokaler. 

 

- Alternative læringsprocesser lukkes 

Vi ser med stor ærgrelse på, at de teaterpædagogiske tilbud ”Ej blot til lyst” på 

Aarhus teater og ”I skolen” på teaterhuset Filuren bliver ramt af besparelser.  

Teatrene tilbyder helt unikke værktøjer og rammer, der giver børn og unge et 

anderledes og kreativt undervisningsforløb med fokus på læring, sammenhold 

og selvværd. Tilbud, der er særligt relevante i en tid, hvor børn og unge 

Dato: 15. november 2022 
 
Foreningen af  
Danske Sceneinstruktører 
 
Linnésgade 25,2 
1361 København K. 
 
T: 33 33 08 88 
info@stagedirectors.dk 
www.stagedirectors.dk 
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Foreningen af Danske Sceneinstruktører 
Danske Sceneinstruktører er specialiseret fagforening med ca. 165 medlemmer, 
der udgøres af koreografer, iscenesættere og instruktører. 

Side 2 af 2 

mistrives og har brug for alternativer, der giver dem perspektiv og frirum og 

mulighed for at opleve og udforske andre tilgange til læring. 

 

Herudover er vi forundrede over denne prioritering, da Aarhus Kommune har 

ydret et ønske om at friholde børn- og ungeteateret fra besparelser. 

 

- Vækstlaget vil lide under Katapultlukning 

En del af Aarhus kommunes erklærede kulturpolitik er at støtte både 

”Vækstlag og flagskibe”. Teater Katapult har i mange år gjort det muligt for 

Aarhus Kommune at efterleve denne politik i praksis.  

 

Teater Katapult stiller hvert år scene til rådighed for Quonga festivallen – en 

festival for upcoming scenekunst. Katapult er på den måde med til at skabe 

bro mellem vækstlaget, dramaturgiuddannelsen og det professionelle 

teaterliv i Aarhus.  

 

Katapults dramatiker-laboratorium udklækker løbende nye dramatikere, der 

senere har mulighed for at søge ind på dramatikeruddannelsen under Den 

Danske Scenekunstskole, som også ligger i Aarhus. At lukke Katapult vil være 

at ødelægge den scenekunstneriske fødekæde. 

 

Vi stiller os gerne til rådighed for eventuelle spørgsmål eller uddybende 

kommentarer 

 

Med venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen 

Lene Skytt  

Forperson, Danske Sceneinstruktører 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for Borgmesterens Afdeling
Høringens ID: 516
Høringssvarets sagsnummer: HS8147714
Dato for oprettelse: 2022-11-24 11:59:53

Afsender

Navn: Maibritt Villadsen
Udtaler sig som: MED-udvalg
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Aarhus Kommunes Fælles MED Udvalget

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Fælles MED Udvalget (FMU) har drøftet proces for besparelserne til budget 2023-26 i lyset af de indsendte bemærkninger
fra Hoved MED Udvalgene (HMU). FMU vil gerne takke både HMU’erne og de lokale MED Udvalg for deres bidrag. FMU
medarbejderrepræsentanterne ønsker at afgive følgende bemærkninger: Først og fremmest skal lyde en opfordring til at
holde fokus på, at både den igangværende proces og de udfordringer, som besparelserne medfører, også udfordrer
arbejdsmiljøet og muligheden for at bevare Aarhus Kommune som en attraktiv arbejdsplads – samt fastholde motivationen
hos medarbejdere og ledere, der i forvejen er meget berørte af bl.a. fastholdelses- og rekrutteringsudfordringerne. Der bør
rettes en særlig opmærksomhed på, hvordan dette håndteres i udmøntning af besparelserne. Det anerkendes, at der har
været et politisk fokus på at træffe konkrete beslutninger om, hvor besparelserne skal findes. Nogle af forslagene vurderes
dog ikke at være konkretiseret i en sådan grad, at det på nuværende tidspunkt er muligt at vurdere konsekvenserne, f.eks.
i form af opgaveglidning. Der er derfor risiko for, at konkrete konsekvenser ikke kan italesættes på nuværende tidspunkt,
hvilket skaber bekymring for om konsekvenserne af de enkelte forslag er tilstrækkeligt tydelige for byrådet. Processen med
udarbejdelse og drøftelse af spareforslagene har været tidsmæssigt komprimeret. Det har gjort det vanskeligt at sikre en
tilstrækkelig grad af inddragelse i magistratsafdelingerne, og der opfordres kraftigt til en højere grad af gennemsigtighed
forbindelse med fremtidige budgetprocesser. På baggrund heraf er det afgørende vigtigt, at der i udmøntning af
besparelserne finder en høj grad af inddragelse sted, med mulighed for at vurdere konsekvenser og risici for
arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold for såvel medarbejdere som ledere.
Besparelserne vil fordre, at ledelsen konkret tager stilling til hvilke opgaver, der ikke skal løses længere. Der er samtidig
behov for at rette en opmærksomhed på, at sparekatalogerne for flere magistratsafdelinger stort set passer med det
pålagte sparekrav og derved ikke efterlader et råderum til forhandling. Det bekymrer i forhold til, om en situation hvor
politikerne vælger noget fra, vil medføre nye forslag, som ikke gives tilstrækkelig tid til gennemarbejdning og inddragelse,
eller i værste fald en ”grønthøster” model, der går imod den politiske hensigt om at træffe konkrete beslutninger om hvor
besparelserne skal findes. Der bør være opmærksomhed på, at nogle spareforslag fremsat i én magistratsafdeling, har
betydning for en eller flere andre magistratsafdelinger, og at disse forslag derfor ikke udelukkende kan vurderes
selvstændigt. Sluttelig skal vi understrege vigtigheden af, at politikerne står på mål for besparelserne. En stor del af
besparelserne vil betyde serviceforringelser for borgerne. Derfor er det vigtigt for trivslen og relationerne på
arbejdspladserne, at medarbejdere og ledere tæt på borgerne ikke efterlades med ansvaret for at forklare det forringede
serviceniveau. På vegne af medarbejderrepræsentanterne i FMU, Mette Fuglsig Schjødt Næstformand for FMU
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for Borgmesterens Afdeling
Høringens ID: 516
Høringssvarets sagsnummer: HS3592765
Dato for oprettelse: 2022-11-24 18:30:58

Afsender

Navn: Anders Kirkedal Nielsen
Udtaler sig som: Råd og nævn
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Handicaprådet

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Handicaprådet har drøftet forslagene til besparelser i det udsendte spareka-talog. Indledningsvis så bakker Handicaprådet
op om den omprioritering og priori-tering der har fundet sted i budget 2023 med det resultat, at der dels er til-ført
handicapområdet væsentligt flere midler, og dels arbejdes der med nogle mere langsigtede løsninger i forhold til de
mangeårige økonomiske udfordringer på handicapområdet. Handicaprådet tager også til efterretning, at det er fundet
nødvendigt med omprioritering og besparelser. Handicaprådet noterer med tilfredshed, at besparelserne ifølge
budgetforliget i størst mulig udstrækning skal undtage kerneydelser, men finder det i den sammenhæng bekymrende, at en
lang række af de fremlagte forslag alligevel vil have negative konsekvenser for borgere med handicap. Handicaprådet skal
opfordre til, at der i stedet sat-ses på besparelser gennem nedbringelse af sagsbehandlingstider og fort-sat forbedring af
kvaliteten i sagsbehandlingen og øget dialog med borger-ne. Der bør være opmærksomhed på, at nogle af
spareforslagene kan få kon-sekvenser for andre afdelinger. Hvis visitationen til BPA i MSB eksempelvis ændres, vil det
nemt kunne få konsekvenser på MSO’s økonomi. Nogle af forslagene i MBU vil desuden kunne få konsekvenser på MSB’s
økonomi. Der bør tages højde for sådanne tværgående konsekvenser i forbindelse med gennemførelsen af besparelserne.
I forhold til de enkelte spareforslag på MSB’s område har handicaprådet følgende bemærkninger: Til nr. 5: Tilpasning af
serviceniveauet på kørselsområdet. Handicaprådet skal anbefale, at ændringer på kørselsområdet afventer ar-bejdet i den
omtalte projektorganisering, og at repræsentanter fra de berørte brugergrupper inddrages, inden der træffes beslutninger
herom. Til nr. 11: Øget selvforsyning. Handicaprådet er helt enig i, at det er borgerens støttebehov, der skal være
afgørende for, hvad der er det rette tilbud – herunder om tilbuddet skal væ-re internt eller eksternt. Oplysningerne i
spareforslaget giver ikke umiddel-bart grundlag for at kunne vurdere, om det vil være realistisk at opnå den omtalte
besparelse. Til nr. 13: investering i sundhedsfaglig medarbejder for bedre visitation på BPA-området. Handicaprådet er
bekymret for, om det foreslåede tiltag vil betyde en ind-skrænkning i mulighederne for at få BPA, og vil anbefale, at en evt.
beslut-ning herom først træffes efter dialog med repræsentanter for brugerne. Handicaprådet har også svært ved at se, at
det vil være muligt at opnå den anførte besparelse. Handicaprådet fik på et møde med rådmanden for MSB den 8.
november oplyst, at forslaget udelukkende omhandler ny-visiterede til ordningen, hvil-ket ikke fremgår af forslagsteksten.
På samme møde blev det desuden oplyst, at formålet med forslaget også er at nedbringe vikarudgifterne i BPA-ordningen,
hvilket heller ikke fremgår. Efter handicaprådets opfattelse er det dermed uklart, hvad hensigten med forslaget egentlig er,
og forslaget er ikke klar til beslutning i den foreliggende form. Til nr. 16: Opsigelse og reduktion i aftaler med
oplysningsforbund. Handicaprådet er enig i ambitionen om, at flere voksne med handicap skal være en del af et
arbejdsfællesskab. Handicaprådet har derfor ingen be-mærkninger til den første del af forslaget. Til gengæld savner
handicaprådet en argumentation for forslaget om at reducere den kompenserende undervisning i FOF, FO og Blindes
Oplys-ningsforbund med 50 pct. Disse tilbud om kompenserende undervisning har afgørende betydning for, at mennesker
med bevægehandicap, udviklings-hæmning eller synshandicap kan få en aktiv tilværelse, og besparelsen vil således have
store negative konsekvenser for målgruppen. Til nr. 17: Eftersyn af samarbejdsaftaler og dagsaktiviteter. Handicaprådet
skal anbefale, at en evt. beslutning først træffes efter dialog med Hjerneskadeforeningen, så det også sikres, at
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beslutningsgrundlaget er korrekt. Nogle af spareforslagene på især på børn og ungeområdet er så svære, at forstå, at det
kan være svært at gennemskue konsekvenserne af det. I forhold til spareforslagene i MBU kan handicaprådet fuldt ud
bakke op om intentionerne om bredere børnefællesskaber og et øget fokus på tidlig og tværgående indsats. Udformningen
af spareforslagene gør det meget van-skeligt at bedømme de præcise konsekvenser for borgerne, men handicap-rådet er
bekymret for, at de mange spareforslag fra MBU samlet set vil gøre det vanskeligt at realisere disse intentioner. Flere af
forslagene i MBU går på at ændre klassekvotienten eller at ændre sammensætningen af de faglige kompetencer. Det
gælder bl.a. forslag nr. 11, 22, 28 og 34. Vedtages disse forslag, skal der være fokus på, at det ikke får negative
konsekvenser for udsatte børn og unge, og herunder børn og unge med handicap, hvilket handicaprådet forudser. I forhold
til de øvrige afdelingers sparekataloger i Aarhus Kommune vurde-rer handicaprådet, at der primært vil være tale om
indirekte effekter for mennesker med handicap. Derfor finder rådet ikke behov for at komme med bemærkninger hertil. På
vegne af Handicaprådet Finn Amby Polly Dutschke formand næstformand
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24. november 2022 

Side 1 af 3 
Høringssvar fra Handicaprådet på sparekataloger 
til budget 2023 Aarhus Kommune 
 

 

Handicaprådet har drøftet forslagene til besparelser i det udsendte spareka-

talog.  

 

Indledningsvis så bakker Handicaprådet op om den omprioritering og priori-

tering der har fundet sted i budget 2023 med det resultat, at der dels er tilført 

handicapområdet væsentligt flere midler, og dels arbejdes der med nogle 

mere langsigtede løsninger i forhold til de mangeårige økonomiske udfor-

dringer på handicapområdet. 

 

Handicaprådet tager også til efterretning, at det er fundet nødvendigt med 

omprioritering og besparelser. Handicaprådet noterer med tilfredshed, at be-

sparelserne ifølge budgetforliget i størst mulig udstrækning skal undtage ker-

neydelser, men finder det i den sammenhæng bekymrende, at en lang 

række af de fremlagte forslag alligevel vil have negative konsekvenser for 

borgere med handicap. Handicaprådet skal opfordre til, at der i stedet satses 

på besparelser gennem nedbringelse af sagsbehandlingstider og fortsat for-

bedring af kvaliteten i sagsbehandlingen og øget dialog med borgerne. 

 

Der bør være opmærksomhed på, at nogle af spareforslagene kan få konse-

kvenser for andre afdelinger. Hvis visitationen til BPA i MSB eksempelvis 

ændres, vil det nemt kunne få konsekvenser på MSO’s økonomi. Nogle af 

forslagene i MBU vil desuden kunne få konsekvenser på MSB’s økonomi. 

Der bør tages højde for sådanne tværgående konsekvenser i forbindelse 

med gennemførelsen af besparelserne. 

 

I forhold til de enkelte spareforslag på MSB’s område har handicaprådet føl-

gende bemærkninger: 

 

Til nr. 5: Tilpasning af serviceniveauet på kørselsområdet. 

Handicaprådet skal anbefale, at ændringer på kørselsområdet afventer ar-

bejdet i den omtalte projektorganisering, og at repræsentanter fra de berørte 

brugergrupper inddrages, inden der træffes beslutninger herom. 

 

Til nr. 11: Øget selvforsyning. 

Handicaprådet er helt enig i, at det er borgerens støttebehov, der skal være 

afgørende for, hvad der er det rette tilbud – herunder om tilbuddet skal være 

internt eller eksternt. Oplysningerne i spareforslaget giver ikke umiddelbart 

grundlag for at kunne vurdere, om det vil være realistisk at opnå den omtalte 

besparelse. 

 

BORGMESTERENS AFDE-

LING 
Handicaprådets Sekretariat 

Aarhus Kommune 

HR og Organisation 

Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Direkte telefon: 42 18 88 06 

 

Direkte e-mail: 

nianki@aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Anders Kirkedal Nielsen 
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Til nr. 13: investering i sundhedsfaglig medarbejder for bedre visitation 

på BPA-området. 

Handicaprådet er bekymret for, om det foreslåede tiltag vil betyde en ind-

skrænkning i mulighederne for at få BPA, og vil anbefale, at en evt. beslut-

ning herom først træffes efter dialog med repræsentanter for brugerne. Han-

dicaprådet har også svært ved at se, at det vil være muligt at opnå den an-

førte besparelse. 

 

Handicaprådet fik på et møde med rådmanden for MSB den 8. november 

oplyst, at forslaget udelukkende omhandler ny-visiterede til ordningen, hvil-

ket ikke fremgår af forslagsteksten. På samme møde blev det desuden op-

lyst, at formålet med forslaget også er at nedbringe vikarudgifterne i BPA-

ordningen, hvilket heller ikke fremgår. Efter handicaprådets opfattelse er det 

dermed uklart, hvad hensigten med forslaget egentlig er, og forslaget er ikke 

klar til beslutning i den foreliggende form. 

 

Til nr. 16: Opsigelse og reduktion i aftaler med oplysningsforbund. 

Handicaprådet er enig i ambitionen om, at flere voksne med handicap skal 

være en del af et arbejdsfællesskab. Handicaprådet har derfor ingen be-

mærkninger til den første del af forslaget. 

 

Til gengæld savner handicaprådet en argumentation for forslaget om at re-

ducere den kompenserende undervisning i FOF, FO og Blindes Oplysnings-

forbund med 50 pct. Disse tilbud om kompenserende undervisning har afgø-

rende betydning for, at mennesker med bevægehandicap, udviklingshæm-

ning eller synshandicap kan få en aktiv tilværelse, og besparelsen vil såle-

des have store negative konsekvenser for målgruppen. 

 

Til nr. 17: Eftersyn af samarbejdsaftaler og dagsaktiviteter. 

Handicaprådet skal anbefale, at en evt. beslutning først træffes efter dialog 

med Hjerneskadeforeningen, så det også sikres, at beslutningsgrundlaget er 

korrekt. 

 

Nogle af spareforslagene på især på børn og ungeområdet er så svære, at 

forstå, at det kan være svært at gennemskue konsekvenserne af det. 

 

I forhold til spareforslagene i MBU kan handicaprådet fuldt ud bakke op om 

intentionerne om bredere børnefællesskaber og et øget fokus på tidlig og 

tværgående indsats. Udformningen af spareforslagene gør det meget van-

skeligt at bedømme de præcise konsekvenser for borgerne, men handicap-

rådet er bekymret for, at de mange spareforslag fra MBU samlet set vil gøre 

det vanskeligt at realisere disse intentioner. 
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Flere af forslagene i MBU går på at ændre klassekvotienten eller at ændre 

sammensætningen af de faglige kompetencer. Det gælder bl.a. forslag nr. 

11, 22, 28 og 34. Vedtages disse forslag, skal der være fokus på, at det ikke 

får negative konsekvenser for udsatte børn og unge, og herunder børn og 

unge med handicap, hvilket handicaprådet forudser.  

 

I forhold til de øvrige afdelingers sparekataloger i Aarhus Kommune vur-

derer handicaprådet, at der primært vil være tale om indirekte effekter for 

mennesker med handicap. Derfor finder rådet ikke behov for at komme med 

bemærkninger hertil. 

 

 

 

                               På vegne af Handicaprådet 

 

 

 

 

 Finn Amby  Polly Dutschke 

 formand  næstformand 
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Anders Gerding Yde 

Privatperson 
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10-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for Borgmesterens Afdeling
Høringens ID: 516
Høringssvarets sagsnummer: HS0046395
Dato for oprettelse: 2022-11-08 02:28:15

Afsender

Navn: Anders Gerding Yde
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

De her besparelser har alvorlige konsekvenser, som er uoprettelige for de borgere, der bliver berørt. Hæv skatten, så vi
ikke skal bruge endnu flere penge på at genoprette, når inflationen falder igen!
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Ena Nielsen-Refs 

Privatperson 

 

HS5231564 

H516 
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21-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for Borgmesterens Afdeling
Høringens ID: 516
Høringssvarets sagsnummer: HS5231564
Dato for oprettelse: 2022-11-21 18:45:37

Afsender

Navn: Ena Nielsen-Refs
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Og stop den "skjulte", offentlige erhvervsstøtte til AGF A/S.
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Privatperson 
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for Borgmesterens Afdeling
Høringens ID: 516
Høringssvarets sagsnummer: HS5932879
Dato for oprettelse: 2022-11-21 18:30:12

Afsender

Navn: Ena Nielsen-Refs
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Tre millioner kroner er der senest blevet afsat til at UNDERSØGE muligheden for et midlertidigt stadion til AGF AS i Tilst,
mens det hundedyre, nye stadion samt de mange nye koncertsteder/ sports- og eventhaller bygges til stor skade for
biodiversiteten og naturområderne i Marselisborgskovene. Drop det og brug pengene på noget andet og mere fornuftigt.
Den politiske leflen for AGF A/S, Salling, Lind og de andrer interessenter, gør det virkelig pinligt at være århusianer.
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Sparekatalog for Borgmesterens Afdeling 

 

Ena Nielsen-Refs 

Privatperson 

 

HS0133843 

H516 
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for Borgmesterens Afdeling
Høringens ID: 516
Høringssvarets sagsnummer: HS0133843
Dato for oprettelse: 2022-11-21 18:28:15

Afsender

Navn: Ena Nielsen-Refs
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Tre millioner kroner er der senest blevet afsat til at UNDERSØGE muligheden for et midlertidigt stadion til AGF AS i Tilst,
mens det hundedyre, nye stadion samt de mange nye koncertsteder/ sports- og eventhaller bygges til stor skade for
biodiversiteten og naturområderne i Marselisborgskovene. Drop det og brug pengene på noget andet og mere fornuftigt.
Den politiske leflen for AGF A/S, Salling, Lind og de andrer interessenter, gør det virkelig pinligt at være århusianer.
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Privatperson 
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for Borgmesterens Afdeling
Høringens ID: 516
Høringssvarets sagsnummer: HS0834791
Dato for oprettelse: 2022-11-21 18:26:11

Afsender

Navn: Ena Nielsen-Refs
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Tre millioner kroner er der senest blevet afsat til at UNDERSØGE muligheden for et midlertidigt stadion til AGF AS i Tilst,
mens det hundedyre, nye stadion samt de mange nye koncertsteder/ sports- og eventhaller bygges til stor skade for
biodiversiteten og naturområderne i Marselisborgskovene. Drop det og brug pengene på noget andet og mere fornuftigt.
Den politiske leflen for AGF A/S, Salling, Lind og de andrer interessenter, gør det virkelig pinligt at være århusianer.
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for Borgmesterens Afdeling
Høringens ID: 516
Høringssvarets sagsnummer: HS3778373
Dato for oprettelse: 2022-11-21 18:42:21

Afsender

Navn: Ena Nielsen-Refs
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Tre millioner kroner er der senest blevet afsat til at UNDERSØGE muligheden for et midlertidigt stadion til AGF AS i Tilst,
mens det hundedyre, nye stadion samt de mange nye koncertsteder/ sports- og eventhaller bygges til stor skade for
biodiversiteten og naturområderne i Marselisborgskovene. Drop det og brug pengene på noget andet og mere fornuftigt.
Den politiske leflen for AGF A/S, Salling, Lind og de andrer interessenter, gør det virkelig pinligt at være århusianer.
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Privatperson 
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for Borgmesterens Afdeling
Høringens ID: 516
Høringssvarets sagsnummer: HS9594253
Dato for oprettelse: 2022-11-08 16:52:38

Afsender

Navn: Lars Kroll
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hej Århus. Lad nu være med at spare alt det der er fedt ved Århus væk. Vær søde at søtte skatten lidt op istedet, så vi kan
bevare Århus som den fede kulturby den er.
 
 
 


