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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2861040
Dato for oprettelse: 2022-11-23 10:48:18

Afsender

Navn: Kirsten Williams Beder Malling Egnsarkiv
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Beder Malling Egnsarkiv

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Egnsarkivet er nærmeste nabo til DKV, idet vi deler huset i nr.18. Vi kan derfor følge med i deres daglige aktiviteter med
pasning af den store have, madlavning og fremstilling af ting, der f.eks. kan sælges på julemarked eller firlurlige figurer,
som udstilles i Sognegården. Eleverne har mange forskellige psykiske og fysiske udfordringer, Der er ikke langt fra latter
og sang til høje stemmer og gråd og tilbage igen. Det er en broget gruppe, som kræver nærvær, omhu, faglighed og en
god kontakt til hver enkelt. DKV er et trygt sted, som også formår at få eleverne engageret i lokalsamfundet- børnehaverne
kommer på besøg og der er åben cafe engang om ugen. I forbindelse med et projekt "Forskøn Bredgade" blev der
fremstillet bænke, der blev stillet op ved busstoppestederne samt blomsterkasser. Egnsarkivet og DKv har gentagen gange
holdt Åbent Hus sammen. Det er også DKV, der holder cykelhvilestedet "Åle Katrines Hul" på Ajstrupvej og var med til at
etablere stedet. Som det fremgår, er eleverne beskæftiget med meningsfyldt arbejde året rundt- en beskæftigelse der i høj
grad også kommer andre til gode. Beder Malling Egnsarkiv skal opfordre til, at dette unike sted for voksne handicappede
bevares.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7855754
Dato for oprettelse: 2022-11-11 09:35:19

Afsender

Navn: Kristine Griffith
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Bostedet Ellengården

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Der er gode økonomiske og faglige begrundelser for at bevare Bostedet Ellengårdens fulde kapacitet! Behovet er der for
alle pladser, det bliver dyrere at spare - og vi giver i denne høring et alternativt spareforslag. FAKTA ER, at belægningen
har været 100% over de sidste 5 kalenderår. Der har været et mindre fald i starten af 2022 - pladserne er nu fyldte, der er
flow, og der er løbende forespørgsler om plads. Afvigelsen i starten af året er ikke en tendens, men snarere en atypisk
afvigelse i kølvandet på coronaperioden. FAKTA ER, at det er aarhusianske familier, der er indskrevet på pladserne: De
seneste 5 år har 92% af akutpladserne været brugt af familier fra Aarhus. Det gælder også for 2022. (Bemærkning:
eksterne indskrivninger giver via takst en indtægt til Aarhus Kommune). FAKTA ER, at Bostedet Ellengården er det eneste
forsorgstilbud til hjemløse familier med børn i Jylland – og vel at mærke ikke samme målgruppe som krisecentre. FAKTA
ER, at en nedjustering af 3 akutpladser reelt vil medføre afvisning af plads til langt mere end 3 hjemløse familier hvert år,
da der er løbende udskiftning på pladserne, efterhånden som familierne udskrives til egen bolig. Bostedet Ellengården
bidrager til en tidlig, forebyggende indsats på flere sociale områder, da vi arbejder helhedsorienteret med blik for det hele
menneske og hele familien, og gør det med blik for sammenhængskraften og Housing First tilgangen. Vi er med til at sikre,
at færre borgere i fremtiden har brug for en omfattende socialfaglig indsats. Vores fokus er at hjælpe familierne videre så
hurtigt som muligt, og så godt som muligt. Vi mener, at en besparelse som den foreslåede vil medføre langt større udgifter
end de 600.000 kr., endog også på kort sigt, men særligt på længere sigt. Familier, som kommer til Bostedet Ellengården
har komplekse, sociale problemer – her arbejdes med den akutte krise som hjemløs, men samtidigt med forebyggelse af
indgribende og dyre foranstaltninger såsom anbringelser, ligesom der understøttes og kvalificeres ift. nødvendige
indsatser. Det giver på kort og lang sigt familierne højere grad af resiliens og bæredygtighed således, at de opbygger
mindre sårbarhed ift. brug for det sociale system. Trods de stigende rekrutteringsudfordringer har alle medarbejdere på
bostedet høj grad af specialiseret faglighed og lang, relevant erfaring. Man bør fastholde alle medarbejdere som eksperter
på dette bosted. Fremfor besparelser på et relevant og brugt tilbud, vil vi foreslå, at man i samarbejde med Bostedet
Ellengården arbejder på hurtigere hjemtagelse af familier på eksterne kommuners krisecentre. Et godt fagligt og
økonomisk bidrag til løsning af den fælles kerneopgave: Aarhusianske kvinder med og uden børn tager ind imellem ophold
på krisecentre i andre kommuner end Aarhus. Det kan der være gode grunde til. Der er dog både faglige og økonomiske
årsager til at disse familier, så hurtigt som omstændighederne tillader det, kommer tilbage til Aarhus. Det økonomiske
fokus handler om, at det er en betragtelig udgift for Aarhus Kommune. De faglige grunde er flere: Børnenes tilknytning til alt
det, der er kendt og trygt for dem i den usikre og traumatiserende situation, de er i: skole, daginstitution, venner, fritidstilbud
og øvrig familie. De har brug for at være omkring lærere, pædagoger osv., der kender dem og kan støtte dem, og hurtigt
læse deres tegn på mistrivsel. For den voksne handler det om tilknytning til privat netværk, til et eventuelt kendt
professionelt netværk (mestringsvejleder, jobcenter, læge osv.), til arbejde, uddannelse eller måske praktik. At bibeholde
beskæftigelsen har stor betydning for en stabil forsørgelse både på den korte og lange bane, for familiens trivsel og
’normalitet’ i dagligdagen, for muligheden for at være børnenes forsørger og rollemodel, blot for at nævne nogle faktorer.
Bostedet Ellengården er for mange en nødvendig ’mellemstation’ mellem krisecenter i Aarhus og egen bolig, når der ikke
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længere er risiko for opsøgende vold, men man ikke har egen bolig at vende tilbage til. Det er desværre ikke tilfældet ift.
aarhusianske familier på krisecentre i andre byer. Det vil være ønskeligt at samarbejde om, at Bostedet Ellengården kan
tage imod aarhusianske familier/kvinder/fædre, der ikke længere har brug for beskyttelsen, så deres tilknytning til Aarhus
ikke brydes, men bevares. Lad os i stedet samarbejde om denne fagligt hensigtsmæssige og økonomisk forsvarlige
løsning! Bostedet Ellengårdens samlede ledelse vil gerne understrege tilfredshed med samarbejdet med Aarhus
Kommune, og vi ønsker også fremover at drive alle vores pladser i hht. driftsoverenskomsten. Fakta viser, at der er behov
for alle akutpladser, og vi er derfor bekymrede for at stå i en situation, hvor vi skal vælge mellem at måtte udskrive 3
familier den 1. januar 2024 eller se os nødsaget til at drive de 3 pladser uden driftsoverenskomst. Med håb om fortsat fuldt
og godt samarbejde, Bostedet Ellengårdens bestyrelse
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5624927
Dato for oprettelse: 2022-11-23 08:56:08

Afsender

Navn: Helle Kaas Schmidt
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Dansk Blindesamfund Østjylland

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Høringssvar vedrørende besparelse på den kompenserende undervisning til mennesker med synshandicap – MSB
spareforslag 2023-2026 nr. 16 Dansk Blindesamfund Østjylland ønsker hermed at kommentere forslaget om en 50 %
reduktion i tilskuddet til kompenserende specialundervisning til Blindes Oplysningsforbund, da dette vil have særdeles
vidtrækkende konsekvenser for blinde og stærkt svagsynede. Vi vil som indledning til vores Høringssvar gøre opmærksom
på, at det ikke er pladser Aarhus Kommune køber hos Blindes Oplysningsforbund. Vi tilbyder hvert år inden for vores
tildelte rammebevilling et stigende antal borgere specialundervisning, der er særligt tilrettet den enkeltes behov. I
høringsbrevet lægger MSB vægt på, at den fremlagte spareplan bl.a. skal sikre, at færre borgere får brug for omfattende
hjælp i fremtiden, og nævner, at det skal ske ved investering i tidlige indsatser. Lige netop derfor skal MSB ikke spare på
den kompenserende undervisning til blinde og svagsynede, da denne undervisning er helt afgørende for, at mennesker der
mister synet eller som allerede har et synshandicap kan blive ved med at klare sig selv. Tag nu bare fx indførelsen af Mitid.
Som seende kan du måske rode med det selv, men som blind eller stærkt svagsynet, er det en forudsætning, at du kan få
undervisning i at navigere med forstørrelse og taleprogrammer i systemet for at kunne bruge det. Når man så har fået
undervisningen, så kan man selv igen gå på banken, i E-boks og alle de andre steder, hvor man skal bruge Mitid. Et andet
eksempel er indkøb af dagligvarer. Synshandicappede kan ikke få praktisk hjælp til indkøb, og må derfor ofte vælge at
handle på et online supermarked. Her er der også brug for undervisning i, hvordan man bruger hjemmesiderne med
forstørrelsesprogrammer og taleprogrammer, og hvordan man betaler. Når man som synshandicappet først har lært det, så
kan man selv handle online. Kompenserende undervisning handler om at øge den enkeltes selvhjulpenhed og livskvalitet
og dermed mindske afhængigheden af hjælp og støtte fra bl.a. Aarhus Kommune. Det er en tidlig indsats, der skal til for, at
man kan blive ved med at klare sig selv med et synshandicap, og her er den kompenserende undervisning som Blindes
Oplysningsforbund giver altafgørende. Det at miste synet er en alvorlig forandring i et menneskes liv. Det kræver, at man
lærer helt nye metoder til at klare almindelige gøremål i den daglige tilværelse. Hvor man før kunne tage en avis med hen i
sofaen, klikke rundt med musen på Pc’en, læse sin egen post, læse på iPad eller andre smartphones, skal man nu til at
tilegne sig nogle helt nye færdigheder for at få opfyldt de samme behov. Og det hele skal nu til at foregå gennem ørerne og
fingrene. Blinde og stærkt svagsynede har derfor altid haft behov for særligt tilrettelagt undervisning bl.a. for at kunne
tilegne sig information og kommunikere med andre. Dette behov er bestemt ikke blevet mindre i det moderne samfund,
hvor kommunikation foregår digitalt, og hvor kommunerne selv har digitaliseret sin kommunikation med borgerne. Blindes
Oplysningsforbund har gennem mange år haft overenskomst med Aarhus Kommune om at udbyde bl.a. kompenserende
specialundervisning i IT, mobiltelefon med tale, struktureret læsning med lydbogsafspiller samt punktskrift, herunder brug
af avanceret elektronisk punktudstyr til læsning og skrivning. Dansk Blindesamfund Østjylland skal understrege, at formålet
med den kompenserende undervisning er at give borgere med synshandicap nye færdigheder, som kan afhjælpe følgerne
af deres synshandicap – ikke at træne noget de allerede kan. Derfor foretager Blindes Oplysningsforbund en grundig
visitation til den kompenserende specialundervisning. Behovene vurderes meget nøje, dels før undervisning iværksættes,
dels ved løbende evaluering. Alle får kun lige netop det antal timer der er brug for, for selv at kunne arbejde videre. Det kan
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oplyses, at udgiften til kompenserende specialundervisning for borgere med synshandicap i Aarhus Kommune har været
den samme gennem mange år, mens behovet og efterspørgslen har været stigende. Det er, som for alle andre forskelligt,
hvor mange timer den enkelte synshandicappede har brug for, for at kunne mestre forstørrelsesprogrammet eller
taleprogrammet inden for et givent område. En væsentlig del af den kompenserende specialundervisning gives i tilknytning
til kommunens bevilling af et hjælpemiddel fx en computer med synskompenserende tale- eller forstørrelsesprogram.
Undervisningen i brugen af de specielle programmer, er en grundlæggende forudsætning for, at borgeren kan bruge det
bevilgede hjælpemiddel. Får borgeren ikke kompenserende undervisning kan hjælpemidlet ikke bruges. I disse
sammenhænge er der brug for at lære helt nye færdigheder, som for den enkelte med synshandicap, kan være særdeles
svære at tilegne sig, og dette kræver kompenserende undervisning, som er målrettet den enkelte, og som foregår
individuelt eller på meget små hold. Bliver denne mulighed skåret væk, opfylder hjælpemidlet ikke det formål, det er
bevilget til, og kommunens penge er spildt. Endelig finder Dansk Blindesamfund Østjylland det helt urimeligt, at MSB
foreslår at skærer 50 % på alle overenskomster om kompenserende specialundervisning, uden at der er sket en vurdering
af de enkelte tilbuds værdi. Blindes Oplysningsforbund i Aarhus har en unik ekspertise vedr. synskompenserende
specialundervisning, som er udviklet gennem mere end 30 år, og der er tale om et tilbud, som kommunen er forpligtet til at
give. Det vil således ikke være lovligt at afvise eller udsætte en ansøgning om specialundervisning for voksne af
økonomiske årsager, jf. undervisningsministeriets vejledning om specialundervisning for voksne kap. 2. På baggrund af
disse argumenter skal Dansk Blindesamfund Østjylland opfordre MSB til at droppe besparelsen på 50 % svarende til
258.000 kr. til Blindes Oplysningsforbund. Allerede i dag udnyttes ressourcerne til det yderste, og Aarhus Kommune får
rigtigt meget for pengene. Afslutningsvis skal det nævnes, at Dansk Blindesamfund undrer sig over, at spareforslaget på
den kompenserende undervisning er nævnt i tilknytning til forslag, der primært handler om beskæftigelse. Det skal i den
forbindelse understreges, at den kompenserende undervisning, der ydes af Blindes Oplysningsforbund, ikke har
beskæftigelsessigte, men alene til formål at give borgere med synshandicap nye færdigheder, som kan afhjælpe følgerne
af deres synshandicap i hverdagen. Venlig hilsen Helle Kaas Schmidt formand
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Kredsformand Helle Kaas Schmidt – Junivej 24 – 8210 Aarhus V – Telefon 70 24 03 17 
E-mail oestjylland@blind.dk – Hjemmeside www.synshandicap-oj.dk 
Blinde og Svagsynedes Aktivitetshus – Sønder Allé 10 – 8000 Aarhus C 
Telefon 86 12 80 62 – E-mail aktivitetshuset.aarhus@blind.dk 
Kredsen dækker kommunerne Aarhus, Silkeborg, Skanderborg, Odder og Samsø. 
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Høringssvar vedrørende besparelse på 
den kompenserende undervisning til men-
nesker med synshandicap – MSB spare-
forslag 2023-2026 nr. 16  
 
Dansk Blindesamfund Østjylland ønsker hermed at kommentere forslaget om en 50 % re-
duktion i tilskuddet til kompenserende specialundervisning til Blindes Oplysningsforbund, 
da dette vil have særdeles vidtrækkende konsekvenser for blinde og stærkt svagsynede. 
 
Vi vil som indledning til vores Høringssvar gøre opmærksom på, at det ikke er pladser 
Aarhus Kommune køber hos Blindes Oplysningsforbund. Vi tilbyder hvert år inden for vo-
res tildelte rammebevilling et stigende antal borgere specialundervisning, der er særligt 
tilrettet den enkeltes behov.  
 
I høringsbrevet lægger MSB vægt på, at den fremlagte spareplan bl.a. skal sikre, at færre 
borgere får brug for omfattende hjælp i fremtiden, og nævner, at det skal ske ved investe-
ring i tidlige indsatser. Lige netop derfor skal MSB ikke spare på den kompenserende un-
dervisning til blinde og svagsynede, da denne undervisning er helt afgørende for, at men-
nesker der mister synet eller som allerede har et synshandicap kan blive ved med at klare 
sig selv. Tag nu bare fx indførelsen af Mitid. Som seende kan du måske rode med det 
selv, men som blind eller stærkt svagsynet, er det en forudsætning, at du kan få undervis-
ning i at navigere med forstørrelse og taleprogrammer i systemet for at kunne bruge det. 
Når man så har fået undervisningen, så kan man selv igen gå på banken, i E-boks og alle 
de andre steder, hvor man skal bruge Mitid. Et andet eksempel er indkøb af dagligvarer. 
Synshandicappede kan ikke få praktisk hjælp til indkøb, og må derfor ofte vælge at handle 
på et online supermarked. Her er der også brug for undervisning i, hvordan man bruger 
hjemmesiderne med forstørrelsesprogrammer og taleprogrammer, og hvordan man beta-
ler. Når man som synshandicappet først har lært det, så kan man selv handle online. 
Kompenserende undervisning handler om at øge den enkeltes selvhjulpenhed og livskvali-
tet og dermed mindske afhængigheden af hjælp og støtte fra bl.a. Aarhus Kommune.    
 
Det er en tidlig indsats, der skal til for, at man kan blive ved med at klare sig selv med et 
synshandicap, og her er den kompenserende undervisning som Blindes Oplysningsfor-
bund giver altafgørende.    

 
 
 
 
                                                                             

 
   
  Dansk Blindesamfund 
   Landsforening af blinde 
   og svagsynede i Danmark 
   Østjylland 
 
   Aarhus, den 23. november 2022 
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Det at miste synet er en alvorlig forandring i et menneskes liv. Det kræver, at man lærer 
helt nye metoder til at klare almindelige gøremål i den daglige tilværelse. Hvor man før 
kunne tage en avis med hen i sofaen, klikke rundt med musen på Pc’en, læse sin egen 
post, læse på iPad eller andre smartphones, skal man nu til at tilegne sig nogle helt nye 
færdigheder for at få opfyldt de samme behov. Og det hele skal nu til at foregå gennem 
ørerne og fingrene. 
Blinde og stærkt svagsynede har derfor altid haft behov for særligt tilrettelagt undervisning 
bl.a. for at kunne tilegne sig information og kommunikere med andre. Dette behov er be-
stemt ikke blevet mindre i det moderne samfund, hvor kommunikation foregår digitalt, og 
hvor kommunerne selv har digitaliseret sin kommunikation med borgerne. Blindes Oplys-
ningsforbund har gennem mange år haft overenskomst med Aarhus Kommune om at ud-
byde bl.a. kompenserende specialundervisning i IT, mobiltelefon med tale, struktureret 
læsning med lydbogsafspiller samt punktskrift, herunder brug af avanceret elektronisk 
punktudstyr til læsning og skrivning.  
 
Dansk Blindesamfund Østjylland skal understrege, at formålet med den kompenserende 
undervisning er at give borgere med synshandicap nye færdigheder, som kan afhjælpe 
følgerne af deres synshandicap – ikke at træne noget de allerede kan. Derfor foretager 
Blindes Oplysningsforbund en grundig visitation til den kompenserende specialundervis-
ning. Behovene vurderes meget nøje, dels før undervisning iværksættes, dels ved løbende 
evaluering. Alle får kun lige netop det antal timer der er brug for, for selv at kunne arbejde 
videre. 
  
Det kan oplyses, at udgiften til kompenserende specialundervisning for borgere med syns-
handicap i Aarhus Kommune har været den samme gennem mange år, mens behovet og 
efterspørgslen har været stigende. Det er, som for alle andre forskelligt, hvor mange timer 
den enkelte synshandicappede har brug for, for at kunne mestre forstørrelsesprogrammet 
eller taleprogrammet inden for et givent område.    
 
En væsentlig del af den kompenserende specialundervisning gives i tilknytning til kommu-
nens bevilling af et hjælpemiddel fx en computer med synskompenserende tale- eller for-
størrelsesprogram. Undervisningen i brugen af de specielle programmer, er en grundlæg-
gende forudsætning for, at borgeren kan bruge det bevilgede hjælpemiddel. Får borgeren 
ikke kompenserende undervisning kan hjælpemidlet ikke bruges. I disse sammenhænge 
er der brug for at lære helt nye færdigheder, som for den enkelte med synshandicap, kan 
være særdeles svære at tilegne sig, og dette kræver kompenserende undervisning, som 
er målrettet den enkelte, og som foregår individuelt eller på meget små hold. Bliver denne 
mulighed skåret væk, opfylder hjælpemidlet ikke det formål, det er bevilget til, og kommu-
nens penge er spildt. 
 
Endelig finder Dansk Blindesamfund Østjylland det helt urimeligt, at MSB foreslår at skæ-
rer 50 % på alle overenskomster om kompenserende specialundervisning, uden at der er 
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sket en vurdering af de enkelte tilbuds værdi. Blindes Oplysningsforbund i Aarhus har en 
unik ekspertise vedr. synskompenserende specialundervisning, som er udviklet gennem 
mere end 30 år, og der er tale om et tilbud, som kommunen er forpligtet til at give. Det vil 
således ikke være lovligt at afvise eller udsætte en ansøgning om specialundervisning for 
voksne af økonomiske årsager, jf. undervisningsministeriets vejledning om specialunder-
visning for voksne kap. 2. 
 
På baggrund af disse argumenter skal Dansk Blindesamfund Østjylland opfordre MSB til at 
droppe besparelsen på 50 % svarende til 258.000 kr. til Blindes Oplysningsforbund. Alle-
rede i dag udnyttes ressourcerne til det yderste, og Aarhus Kommune får rigtigt meget for 
pengene. 
 
Afslutningsvis skal det nævnes, at Dansk Blindesamfund undrer sig over, at spareforslaget 
på den kompenserende undervisning er nævnt i tilknytning til forslag, der primært handler 
om beskæftigelse. Det skal i den forbindelse understreges, at den kompenserende under-
visning, der ydes af Blindes Oplysningsforbund, ikke har beskæftigelsessigte, men alene til 
formål at give borgere med synshandicap nye færdigheder, som kan afhjælpe følgerne af 
deres synshandicap i hverdagen.  
 
Venlig hilsen 
Helle Kaas Schmidt 
formand                                                                      
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Høringsbidrag_offentlig

Mange tak for muligheden for høringssvar og til grundig inddragelse på sparekataloget. Vi har taget udgangspunkt i
målgruppen for Det Grønlandske Hus i Aarhus, nemlig borgere med grønlandsk baggrund. Spareforslag for MSB nr. 9:
Justering af kapacitet og dagsaktiviteter Det er uhensigtsmæssigt at reducere i omkostninger på et område, der har set
svære effekter pga. ændringer i aktiviteter og kapacitet, især for Naapiffik, som er målrettet borgere med grønlandsk
baggrund i udsat position. Grønlandske borgere har dansk statsborgerskab, men har mange udfordringer i ft. kulturelle og
sproglige barrierer. Mange borgere med grønlandsk baggrund søger sjældent hjælp i god tid og derfor er udfordringerne for
den enkelte borger ofte mere komplekse end normalt. De seneste par år har vi oplevet flere misbrugere af hårdere stoffer,
såsom rygeheroin. Det er oftere tidligere anbragte børn med grønlandsk baggrund, som nu er blevet voksne og søger
deres forældre i de udsatte miljøer. Historisk set, har det ikke været velset blandt borgere med grønlandsk baggrund at
misbruge hårde stoffer, og de, som har misbrugt hårde stoffer er blevet udelukket af fællesskabet. Men når det drejer som
om tidligere anbragt børn, som søger deres forældre bliver de ikke udelukket af fællesskabet, men tager derimod de hårde
stoffer ind i fællesskabet. For hver 100. barn er 6 af dem anbragte børn i Danmark med grønlandsk baggrund mod 1 ud af
100 danske børn i Danmark ifølge VIVE rapport. Forventningen er, desværre, at mange af de anbragte børn fylder 18 i de
kommende år, og at de bliver fristet af selvmedicinering i form af rusmidler. Det Grønlandske Hus i Aarhus foretager
opsøgende arbejde, blandt andet i Naapiffik. Naapiffik har stor betydning for denne gruppe og andre ledige voksne med
misbrug eller i udsat position. Der er fornyeligt ændret i åbningstider for netop at sikre at denne gruppe anvender tilbuddet
og det tager tid at fastholde målgruppen til tilbuddet – det kræver stabilitet og en ekstra indsats. Man risikerer ved dette at
borgere står uden tilstrækkelige tilbud, og flere vil falde fra eller slet ikke tage del i tilbuddet. Dette vil medføre en øget
social ulighed, som dette tilbud ellers forsøger at bekæmpe. Derudover vil det medføre øgede omkostninger for samfundet.
Det Grønlandske Hus i Aarhus anbefaler derfor at man bør bevare det økonomiske grundniveau på området, som det er på
nuværende tidspunkt, da det mest sandsynlige udfald er at succesen vil fortsætte, hvis indsatsen fortsættes som den er.
Spareforslag for MSB nr. 6, 7, 8 og 10 Forslagene er for så vidt fornuftige nok, hvis ellers lovforslaget mod hjemløshed
tilknyttet statsrefusion (§110) bliver implementeret, som forventet. Desværre, er de nuværende botilbud ikke altid passende
for grønlandske borgere i udsatte positioner, da denne gruppe ofte søger fællesskab. Det håber vi man tænker ind i
botilbuddene.
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Høringssvar 
Høring over Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse Sparekatalog 2023-2026 
Mange tak for muligheden for høringssvar og til grundig inddragelse på sparekataloget. Vi har 
taget udgangspunkt i målgruppen for Det Grønlandske Hus i Aarhus, nemlig borgere med 
grønlandsk baggrund.  

Spareforslag for MSB nr. 9: Justering af kapacitet og dagsaktiviteter 
Det er uhensigtsmæssigt at reducere i omkostninger på et område, der har set svære effekter pga. 
ændringer i aktiviteter og kapacitet, især for Naapiffik, som er målrettet borgere med grønlandsk 
baggrund i udsat position.  

Grønlandske borgere har dansk statsborgerskab, men har mange udfordringer i ft. kulturelle og 
sproglige barrierer. Mange borgere med grønlandsk baggrund søger sjældent hjælp i god tid og 
derfor er udfordringerne for den enkelte borger ofte mere komplekse end normalt.   

De seneste par år har vi oplevet flere misbrugere af hårdere stoffer, såsom rygeheroin. Det er 
oftere tidligere anbragte børn med grønlandsk baggrund, som nu er blevet voksne og søger deres 
forældre i de udsatte miljøer. Historisk set, har det ikke været velset blandt borgere med 
grønlandsk baggrund at misbruge hårde stoffer, og de, som har misbrugt hårde stoffer er blevet 
udelukket af fællesskabet. Men når det drejer som om tidligere anbragt børn, som søger deres 
forældre bliver de ikke udelukket af fællesskabet, men tager derimod de hårde stoffer ind i 
fællesskabet. For hver 100. barn er 6 af dem anbragte børn i Danmark med grønlandsk baggrund 
mod 1 ud af 100 danske børn i Danmark ifølge VIVE rapport. Forventningen er, desværre, at 
mange af de anbragte børn fylder 18 i de kommende år, og at de bliver fristet af selvmedicinering i 
form af rusmidler. Det Grønlandske Hus i Aarhus foretager opsøgende arbejde, blandt andet i 
Naapiffik. Naapiffik har stor betydning for denne gruppe og andre ledige voksne med misbrug eller 
i udsat position. Der er fornyeligt ændret i åbningstider for netop at sikre at denne gruppe anvender 
tilbuddet og det tager tid at fastholde målgruppen til tilbuddet – det kræver stabilitet og en ekstra 
indsats. Man risikerer ved dette at borgere står uden tilstrækkelige tilbud, og flere vil falde fra eller 
slet ikke tage del i tilbuddet. Dette vil medføre en øget social ulighed, som dette tilbud ellers  
forsøger at bekæmpe. Derudover vil det medføre øgede omkostninger for samfundet. Det 
Grønlandske Hus i Aarhus anbefaler derfor  at man bør bevare det økonomiske grundniveau på 
området, som det er på nuværende tidspunkt, da det mest sandsynlige udfald er at succesen vil 
fortsætte, hvis indsatsen fortsættes som den er.  

Spareforslag for MSB nr. 6, 7, 8 og 10 

Forslagene er for så vidt fornuftige nok, hvis ellers lovforslaget mod hjemløshed tilknyttet 
statsrefusion (§110) bliver implementeret, som forventet. Desværre, er de nuværende botilbud ikke 
altid passende for grønlandske borgere i udsatte positioner, da denne gruppe ofte søger 
fællesskab. Det håber vi man tænker ind i botilbuddene.   

Dato: 21. november 2022 
 
 
__________________________ 
Direktør Tanja Nielsen 
Det Grønlandske Hus i Aarhus     
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Høringsbidrag_offentlig

Stop lukningen af Det kreative Værksted, tak!
 
 
 



29/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Rasmus Svold 

Forening / organisation 

Det Usynlige 

HS2271409 

H520 

 
 

  



30/1097

14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2271409
Dato for oprettelse: 2022-11-14 21:55:51

Afsender
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Folk med mentale handicaps har forskellige behov, men fælles for dem er, at de ikke altid kan lige så meget som en UDEN
et handicap. Nogle kan NÆSTEN lige så meget, andre overhovedet ikke. Musik og medieværkstedet er et godt
supplement til dem, der har svært med, at følge med i Samfundets vækst, stress, og jag. Her arbejder der folk som normalt
ville sidde der hjemme, eller normalt have et flexjob, på FÅ timer om ugen, og det gør de i samarbejde med faglærte musik
og medielærere, som fungere som ledere i det daglige. De forskellige handicaps kan bestå af: Autisme (Kan ikke klare
store forsamlinger, og kun SIMPLE opgaver) ADHD/ADD: (Kan ikke klare store forsamlinger, og kun enkelte opgaver ad
gangen.) Skizofreni: (Mængden af mennesker kan håndteres, hvis det er under kontrol, men de kan kun koncentrere sig
om én ting ad gangen, og bliver let usikker.) Man skal i det hele taget bevarer Beskyttede værksteder som f.eks Musik og
medieværkstedet, for der er BRUG for dem, så folk på førtidspension eller flexjob, stadig kan føle de er noget værd i
samfundet, UDEN at være på arbejdsmarkedet officielt. Jeg har selv i 2007-10 være på beskyttet værksted ifm.
Jobtræning, og det var GULD værd, for mig som epileptiker, så jeg ikke bare blev KASTET ud på arbejdsmarkedet med det
samme, - og jeg lærte mig selv at kende ud over lager og produktionshåndtering, - og fik oven i Truckcertifikat, desuden
havde Jobtræningsværkstedet to fantastiske værkstedsledere, som ligesom hos Musik og Medieværkstedet, var
fagudannet i deres speciale, så de kunne lære fra sig, og samtidig tag hånd om det enkelte menneske med handicap. Så
BEVAR DE BESKYTTEDE VÆRKSTEDER, "De yder en indsats som er GULD værd for mennesker, som ikke kan holde til
det almindelige arbejdsliv eller som skal trænes op til det" På vegne af 'Det Usynlige' //Rasmus - Stifter
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DH Aarhus er meget glad for den omprioritering og prioritering der har fundet sted i budget 2023, som har medført at
handicapområdet har fået tilført væsentlige flere midler, og at der arbejdes med mere langsigtede løsninger i forhold til de
mangeårige økonomiske udfordringer på handicapområdet. DH Aarhus er dog bekymret for at en del af spareforslagene
alligevel på længere sigt vil medføre større udgifter til handicapområdet, da nogle af spareforslagene kan få konsekvens for
de øvrige magistratsafdelinger. Eksempelvis vil de mange besparelser i MBU få betydning for MSB, ligesom ændret
visitation til BPA i MSB får betydning for budgettet i MSO. I DH Aarhus er vi meget glade for at vores svageste borger med
handicap på bosteder endelig bliver prioriteret og håber også grundnormeringen fremover bliver yderligere opnormeret på
bostederne, men vi er meget kede af at andre handicapgrupper så skal være en del af spareforslagene med de negative
konsekvenser det vil betyde for dem. DH Aarhus vil anbefale at der i stedet blev satses på besparelser gennem
nedbringelse af sagsbehandlingstider, øget dialog med borger og en forsat forbedring af kvaliteten i sagsbehandlingen. I
forhold til de enkelte spareforslag i MSB er vi i DH Aarhus bekymret for nedenstående forslag og har følgende
bemærkninger: 5: Tilpasning af serviceniveauet på kørselsområdet. Vi vil anbefale at man venter med ændringer indtil
arbejdet i den omtalte projektorganisering er færdiggjort og ikke mindst at repræsentanter fra brugergrupperne inddrages.
11: Øget selvforsyning. Vi er enige i at det selvfølgelig er borgerens støttebehov som skal være afgørende for det rette
tilbud, herunder om det skal være internt eller eksternt. Vi er i DH Aarhus dog bekymret for at et sparekrav vil betyde et
pres på sagsbehandlerne, som vil betyde, at det ikke altid vil være den bedste løsning der vælges. 13: Investering i
sundhedsfaglig medarbejder for bedre visitation på BPA - området. DH Aarhus har svært ved at se fornuften i forslaget om
en sundhedsfaglig medarbejder. Vi er meget bekymret for om det vil betyde indskrænkning i mulighederne for at få en BPA
-ordning, og vi tror ikke på at det vil give den anførte besparelse. Desuden fremgår det ikke, om forslaget vil omfatte alle
BPA - brugere, eller om det ” kun ” går på ny visiterede. Endelig fik handicaprådet på et møde med rådmanden oplyst, at
formålet med forslaget er at spare på vikarudgifterne. Det er DH Aarhus opfattelse at forslaget skal tages af bordet, og en
evt. ændring af BPA- ordningen først gennemføres efter en grundig dialog med brugerne. 16: Opsigelse og reduktion i
aftaler med oplysningsforbund. Besparelsen til den kompenserende undervisning i FOF – FO og Blindes
Oplysningsforbund med 50 pct., vil have store negative konsekvenser. Den kompenserende undervisning er af stor
betydning for at mennesker med udviklingshandicap, bevægelseshandicap og synshandicap kan få en aktiv tilværelse. DH
Aarhus savner en argumentation for at man pludselig forslår denne reduktion og anbefaler klart at besparelsen tages af
bordet. 17: Eftersyn af samarbejdsaftaler og dagsaktiviteter. En reduktion af samarbejdsaftalen med
Hjerneskadeforeningen på 300.000 kr, vil sandsynligvis betyde at tilbuddet bliver nødt til at lukke. I DH Aarhus anbefaler vi
at man udskyder beslutningen og først træffer evt. beslutning efter en dialog med Hjerneskadeforeningen og sikre at
beslutningsgrundlaget er korrekt.
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DH Aarhus er meget glad for den omprioritering og prioritering der har fundet sted i budget 2023, 
som har medført at handicapområdet har fået tilført væsentlige flere midler, og at der arbejdes 
med mere langsigtede løsninger i forhold til de mangeårige økonomiske udfordringer på 
handicapområdet.  
DH Aarhus er dog bekymret for at en del af spareforslagene alligevel på længere sigt vil medføre 
større udgifter til handicapområdet, da nogle af spareforslagene kan få konsekvens for de øvrige 
magistratsafdelinger. Eksempelvis vil de mange besparelser i MBU få betydning for MSB, ligesom 
ændret visitation til BPA i MSB får betydning for budgettet i MSO. 
 I DH Aarhus er vi meget glade for at vores svageste borger med handicap på bosteder endelig 
bliver prioriteret og håber også grundnormeringen fremover bliver yderligere opnormeret på 
bostederne, men vi er meget kede af at andre handicapgrupper så skal være en del af 
spareforslagene med de negative konsekvenser det vil betyde for dem. DH Aarhus vil anbefale at 
der i stedet blev satses på besparelser gennem nedbringelse af sagsbehandlingstider, øget dialog 
med borger og en forsat forbedring af kvaliteten i sagsbehandlingen. 
 
I forhold til de enkelte spareforslag i MSB er vi i DH Aarhus bekymret for nedenstående forslag og 
har følgende bemærkninger: 
 
5: Tilpasning af serviceniveauet på kørselsområdet. 
Vi vil anbefale at man venter med ændringer indtil arbejdet i den omtalte projektorganisering er 
færdiggjort og ikke mindst at repræsentanter fra brugergrupperne inddrages. 
 
11: Øget selvforsyning. 
Vi er enige i at det selvfølgelig er borgerens støttebehov som skal være afgørende for det rette 
tilbud, herunder om det skal være internt eller eksternt. Vi er i DH Aarhus dog bekymret for at et 
sparekrav vil betyde et pres på sagsbehandlerne, som vil betyde, at det ikke altid vil være den 
bedste løsning der vælges. 
 
13: Investering i sundhedsfaglig medarbejder for bedre visitation på BPA - området. 
DH Aarhus har svært ved at se fornuften i forslaget om en sundhedsfaglig medarbejder. Vi er 
meget bekymret for om det vil betyde indskrænkning i mulighederne for at få en BPA -ordning, og 
vi tror ikke på at det vil give den anførte besparelse. Desuden fremgår det ikke, om forslaget vil 
omfatte alle BPA - brugere, eller om det ” kun ” går på ny visiterede. Endelig fik handicaprådet på 
et møde med rådmanden oplyst, at formålet med forslaget er at spare på vikarudgifterne. Det er 
DH Aarhus opfattelse at forslaget skal tages af bordet, og en evt. ændring af BPA- ordningen først 
gennemføres efter en grundig dialog med brugerne. 
 
16: Opsigelse og reduktion i aftaler med oplysningsforbund. 
Besparelsen til den kompenserende undervisning i FOF – FO og Blindes Oplysningsforbund med 50 
pct., vil have store negative konsekvenser. Den kompenserende undervisning er af stor betydning 
for at mennesker med udviklingshandicap, bevægelseshandicap og synshandicap kan få en aktiv 
tilværelse. DH Aarhus savner en argumentation for at man pludselig forslår denne reduktion og 
anbefaler klart at besparelsen tages af bordet. 
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17: Eftersyn af samarbejdsaftaler og dagsaktiviteter. 
En reduktion af samarbejdsaftalen med Hjerneskadeforeningen på 300.000 kr, vil sandsynligvis 
betyde at tilbuddet bliver nødt til at lukke. I DH Aarhus anbefaler vi at man udskyder beslutningen 
og først træffer evt. beslutning efter en dialog med Hjerneskadeforeningen og sikre at 
beslutningsgrundlaget er korrekt. 
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Der lægges op til meget store nedskæringer på det sociale område. Dette kommer oveni, at området i en årrække er blevet
økonomisk udhulet gennem bl.a. finansieringsbidrag og økonomimodeller, der er helt utilstrækkelige i forhold til den
faktiske udvikling i antallet af borgere, der har brug for et socialt tilbud. Denne udvikling bør ikke få lov at fortsætte. Århus
Kommune er kendetegnet ved en af landets laveste skatteprocenter, og det giver sig også udslag i serviceniveauet på det
sociale område. Enhedslistens socialpolitiske gruppe mener, at det er på høje tid, at Århus Kommune hæver skatten med
1%-point, hvis vi skal have rettet op på det dalende serviceniveau. Desværre er den mulighed nu forspildt for 2023, men
det er vigtigt, at kommunen i det mindste gør sig klart, at skatten må stige i 2024. Sparekataloget for det sociale område og
udviklings- og omstillingsplanen viser tydeligt, at budgetforligets pæne ord om så vidt muligt at undgå nedskæringer i
kerneydelserne ikke lader sig realisere i praksis. Hovedparten af spareforslagene skærer netop ned i kerneydelserne. Vi vil
i det følgende fremhæve nogle af de værste spareforslag, der vil få alvorlige konsekvenser for brugerne: Besparelse på
kørselsordning for børn med handicap. Der er allerede tidligere forsøgt realiseret besparelser på dette område.
Erfaringerne viser, at der er tale om børn, der har behov for meget trygge og forudsigelige rammer i deres hverdag.
Justering af kapacitet på væresteder. Det understøtter ikke Housing First, at spare på værestederne. Værestederne skal
tværtimod være med til at understøtte Housing First. Bedre grundnormering og færre tillægsydelser. Vi kan tilslutte os, at
det er en god ide med flere faste medarbejdere og færre vikarer, men med en besparelse på over 8 mio. kr. bliver
resultatet i praksis en væsentlig forringelse af tilbuddene. Investering i sundhedsfaglig medarbejder for bedre visitation på
BPA-området. Der er allerede gennemført besparelser på dette område, og der må kraftigt advares mod at forringe
området yderligere. Der er tværtimod behov for en genopretning af området. Opsigelse og reduktion af aftaler med
oplysningsforbund og Eftersyn af samarbejdsaftaler og dagsaktiviteter. Med disse to forslag lægges der op til alvorlige
reduktioner på tilbud, som i virkeligheden ikke er særligt dyre, men som har betydning for mange mennesker. Samtidig
ophører man i stor udstrækning med samarbejde med civilsamfundsorganisationer, hvilket også er kontraproduktivt.
Udviklings- og omstillingsplanen har positive elementer, men lægger især i afsnit 3 op til væsentlige reduktioner i
kerneydelserne. De positive elementer om tidligere indsats og mere forebyggelse kan vi støtte, men det er urealistisk at tro,
at de ikke først på længere sigt vil kunne udmønte sig i mindre udgifter. Afsnit 5 om digitalisering, afbureakratisering og
administration er spændende, men det forekommer ikke særlig godt dokumenteret, at der kan spares næsten 25 mio. kr.
her. Hvis det ikke i praksis viser sig muligt at finde et beløb af den størrelse, er det vigtigt, at der ikke som det normalt vil
være tilfældet stilles krav om, at beløbet i stedet skal findes på kerneydelserne. Vi vil stærkt opfordre byrådet til ikke at
gennemføre denne spareplan. Der er allerede sparet meget i de senere år. Det vi har behov for nu, er en genopretning af
området.
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Høringssvar fra FO-Aarhus vedrørende sparekatalog samt Udviklings og Omstillingsplanen for 
Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse  
 
I nedenstående vil jeg på vegne af FO-Aarhus afgive høringssvar på såvel de foreslåede besparelser under 
forslag 16 i sparekataloget, som de perspektiver, der åbnes generelt i Udviklings- og omstillingsplanen på 
handikapområdet.  
 
Deltagelse i aktive og meningsfulde (arbejds-)fællesskaber 
Fra Udviklings- og Omstillingsplanen i Sociale Forhold og Beskæftigelse:  

Aarhusianere med handicap og psykiatriske udfordringer skal have en tryg hverdag – alle skal 
have mulighed for at skabe sig et meningsfuldt liv og være en del af fællesskabet. En god 
bolig, sundhed og mestring af eget liv er centrale elementer i det enkelte menneskes liv og de 
muligheder, den enkelte har for at indgå som en aktiv og ligeværdig borger i samfundet og i 
sociale fællesskaber. Voksne borgere med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse 
(udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse, senhjerneskade og fysisk handicap) vil i flere af 
livets forhold have behov for støtte. Vi skal arbejde hen imod, at vores tilbud og indsatser giver 
borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. 

 
Helt overordnet er vi i FO-Aarhus glade for den retning og de intentioner, der angives i Udviklings- og 
Omstillingsplanen. Vi vil meget gerne bidrage til og bakke op om de visioner og målsætninger, der er 
skitseret. Ikke bare på handikapområdet, men helt overordnet. Vi er fuldt ud klar over, at området som 
helhed er udfordret, og kan vi hjælpe med at flytte noget i en positiv retning, så er vi klar.  
 
Dette gør sig også gældende i forhold til sparekataloget. Med udgangspunkt i ovenstående visioner vil jeg 
gerne invitere/opfordre Aarhus Kommune, MSB til en dialog om spareforslag 16, hvor det bl.a. foreslås at 
nedlægge de to værksteder Det Kreative Værksted i Malling (DKV) og Musik- og Medieværkstedet i Aarhus 
C (MMV) samt beskære den kompenserende specialundervisning med 50 %. 
 
Både MMV og DKV henvender sig til voksne med udviklingshandicap, som har behov for pædagogisk støtte 
i hverdagen, og som ikke magter job/fleksjob på det ordinære arbejdsmarked.  Borgerne skal således 
tilhøre målgruppen for tilbud efter servicelovens §103 og § 104. 
 
Det angives konkret i spareforslaget, at på voksenhandicapområdet i Aarhus Kommune er der et øget fokus 
på at understøtte, at borgere med handicap bliver en del af et arbejdsfællesskab. I den forbindelse ses der 
også på en omlægning af de interne dagtilbud til voksne med handicap samt et øget fokus på, at flere 
borgere med handicap kommer i beskæftigelse, fx i form af virksomhedsforlagt beskyttet beskæftigelse 
 
FO-Aarhus bakker op om ambitionerne om, at flere borgere med handikap kommer i beskæftigelse. Ser 
man på FO-Aarhus’ samlede virke og den samlede medarbejdergruppe i FO-Aarhus, så er det tydeligt, at vi 
både arbejder for at skabe jobs til målgruppen i det brede samfundsliv, og også internt i vores egen 
organisation har haft fokus på at skabe jobs til netop denne målgruppe. Vi er sågar indstillet til Aarhus 
Kommunes handikappris for denne indsats.  
 
Det er vi stolte af – samtidig med at vi anerkender, at for nogen er der flere veje til det gode liv. Det gør sig i 
høj grad gældende for borgerne på DKV og MMV. Som det fremgår af de mange andre høringssvar, så HAR 
vi fundet jobs til mange af dem, der gennem årene har været i berøring med de to værksteder, og det vil vi 
blive ved med. Der er dog nødvendigt at italesætte, at der altid vil være en gruppe for hvem 
virksomhedsforlagt beskyttet beskæftigelse ikke nødvendigvis er vejen til det gode liv.   
 
Alle borgerne har været igennem gentagne afprøvninger til fleksjob, skånejob, andre dagtilbud, før de er 
kommet til DKV og MMV – ellers kan de slet ikke blive henvist – og mange af de borgere, der alligevel bliver 
flyttet fra tilbuddet med henblik på endnu en afprøvning, kommer tilbage igen – dog først efter en længere 
periode, hvor de har oplevet endnu et nederlag, med konflikter og ensomhed, der har ført til dårlig psykisk 
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trivsel, hvor borgerne er endt hjemme på deres botilbud uden nogen form for aktivitetstilbud, og dermed 
er kommet endnu længere væk fra en aktiv meningsfuld tilværelse. Når de så kommer tilbage, starter 
arbejdet forfra med at genopbygge selvtillid, initiativ og livsglæde. Kunne vi se på, om der er en vej til at 
anerkende borgernes hverdag på DKV og MMV som virksomhedsforlagt beskyttet beskæftigelse? 
Spareforslaget refererer til nedlæggelse af interne dagtilbud. MMV og DKV er ikke interne dagtilbud. De 
drives af FO-Aarhus, som ikke er en del af Aarhus Kommune, men en foreningsbaseret 
civilsamfundsorganisation, der drives efter folkeoplysningens idealer: at styrke den enkeltes evne og lyst til 
at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Og det er netop det borgerne 
på DKV og MMV gør.  
 
For dem er værkstederne deres arbejde, hvor de bidrager og skaber værdi. De driver kunstbutik, deltager i 
julemarkeder, Skt. Hans og andre fællesskabsaktiviteter i lokalsamfundet. De samarbejder med skoler og 
uddannelsesinstitutioner, giver koncerter og er aktive medarrangører og aktører i handikapmiljøet. De 
nedbryder fordomme, bygger broer og skaber fællesskaber, både for dem selv og for andre. Både MMV og 
DKV er værksteder, hvor det er borgerens grundlæggende interesse for arbejdet, der holder dem 
motiverede. De oplever, at de allerede arbejder med det, der gør dem glade. Det, de brænder for, og de 
oplever, at de er en del af samfundet.  
 
Vi har stor forståelse for den bundne opgave i MSB, der handler om at finde besparelser. Vi vil dog gerne 
stille spørgsmålstegn ved, om netop DKV og MMV er det bedste sted at spare. Det fremgår af 
sparekataloget, at det samlede tilskud til driften af de to tilbud er 1.481.000 kr. om året for op til 35 timers 
aktivitet om ugen for 42 borgere. Ved at lukke værkstederne opnås en konkret besparelse på 300.000 kr., 
da der skal ansættes 2 medarbejdere i kommunen til at håndtere de 42 borgere. Borgere, der vel og 
mærket er på DKV og MMV i dag, fordi de netop ikke kan rummes på store steder med få pædagoger til 
mange borgere. Der er givetvist også andre afledte udgifter, der blot ikke umiddelbart kan beregnes, såsom 
transport fra bostedet i Malling, når man ikke længere kan gå til DKV, borgere, der hjemtages til egne 
kommuner, når deres tilbud i Aarhus Kommune forsvinder og ekstra personale, når en del af de flyttede 
borgere helt sikkert vil have ekstra svært ved at rumme de uønskede forandringer.  
Derfor en invitation og en opfordring til Aarhus Kommune om, at vi tager en dialog om, om vi dog ikke i 
fællesskab kan finde de 300.000 kr. på en anden måde?  
 
Den anden del af spareforslag 16 vedrører den kompenserende specialundervisning, som Aarhus Kommune 
skal udbyde jf. loven om specialundervisning. Her lægges der op til 50% reduktion af den samlede mængde 
specialundervisning, der udbydes - uanset om dette er dyr eller billig undervisning. Som det fremgår af 
høringssvar fra FOF og Dansk Blindesamfund, så er der tale om undervisning, der er fordelt på tre 
driftsaftaler. Det er ikke et fast antal pladser, hvor man blot skærer halvdelen væk. Der er alverden til 
forskel på det antal elever, der kan modtage udstyrstung undervisning og det antal elever, der ”blot” skal 
møde op for at modtage undervisning. Også her vil vi gerne invitere til dialog. Måske kan vi i fællesskab 
finde bedre og stadig økonomisk ansvarlige løsninger, der skaber værdi for flest mulige borgere?  
   
Vi vil i FO-Aarhus meget hellere indgå konstruktivt i en dialog om hvordan vi kan bidrage til at løfte den 
målsætning, der indledte dette skriv, end vi vil stå udenfor og pege fingre. Vi tror på, at gennem 
samarbejde mellem kommune og civilsamfund, hvor vi løfter i flok og sammen finder de gode løsninger, 
kommer vi i Aarhus - og som samfund generelt - både længst og bedst i mål med at løfte de store 
udfordringer, socialområdet står overfor. Så en åben invitation til samarbejde herfra og et håb om, at vi 
sammen kan finde en bedre løsning end den, der pt. er skitseret i spareforslag 16.  
 
På vegne af FO-Aarhus, Det kreative værksted og Musik- og Medieværkstedet,  
 
Anne Thorø Nielsen  
Skoleleder  
 



42/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Søren Peter Hansen 

Forening / organisation 

FOF - Folkeligt Oplysnings Forbund 

HS1359556 

H520 

 
 

  



43/1097

18-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1359556
Dato for oprettelse: 2022-11-18 11:35:28

Afsender

Navn: Søren Peter Hansen
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: FOF - Folkeligt Oplysnings Forbund

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Høringssvar fra FOF vedrørende Aarhus Kommunes opsigelse af og reduktion af kompenserende specialundervisning for
voksne MSB – nr. 16 (Høring vedrørende spareforslag 2023-2026 fra Sociale Forhold og Beskæftigelse, MSB – nr. 16)
Høringssvar fra FOF – Folkeligt Oplysnings Forbund – vedrørende opsigelse og reduktion i kontrakt/driftsaftale om
kompenserende specialundervisning efter lov om specialundervisning for voksne, der danner den overordnede ramme for
specialundervisningen. Der er vel at mærke tale om en kontrakt/driftsaftale mellem parterne. Der er IKKE tale om køb af
enkelt pladser. www.fof.dk/da/aarhus/kurser/motion-og-sundhed/kompenserende-hold Aarhus Kommune og FOF har
gennem mange års kontraktligt samarbejde (DRIFTSAFTALE) løftet den bundne opgave om udbud af specialundervisning
efter lov om specialundervisning for voksne. FOF’s årlige rapport om driften af den kompenserende specialundervisning
har sammen med faste møder, samtaler og tilbagemeldinger sikret udvikling og omstilling inden for området samt sikret at
flest mulige har fået den hjælp, som den kompenserende specialundervisning giver og som de har brug for. Den
kompenserende specialundervisning for voksne har været og er med andre ord også en investering i tidlige indsatser. Og
den er således med til at sikre, at færre mennesker får brug for omfattende hjælp i fremtiden. I forhold til den lidt upræcise
beskrivelse i spareforslaget om den kompenserende specialundervisning og driftsaftalen herom vil jeg tillade mig at
henlede opmærksomheden på en beskrivelse af målgruppen for specialundervisningen. FOF Aarhus udbyder i Aarhus
Kommune specialundervisning med henblik på at kompensere for de vanskeligheder, der følger med en
funktionsnedsættelse for bevægehandicappede i Aarhus Kommune. Målet er at øge de deltagendes muligheder for
indflydelse på eget livsforløb og deltagelse i samfundet. Og dermed er det FOF’s ambition at leve op til kontrakten med
Aarhus Kommune om at have fokus på effekten af specialundervisningsindsatserne, så bevægehandicappede borgere i
målgruppen bliver bedre til at mestre deres liv. Den konkrete udmøntning af kontrakten mellem Aarhus Kommune, Social
Forhold og Beskæftigelse, og FOF beskrives som nævnt i en årlig rapport og indeholder faste punkter om målgruppe og
visitation, undervisningens indhold og tilrettelæggelse, regnskab samt udviklingstiltag. Specialundervisning i FOF sker
inden for loven om kompenserende specialundervisning – i modsætning til FOF’s folkeoplysende undervisning der sker
inden for Folkeoplysningsloven. Høringssvar fra FOF vedrørende Aarhus Kommunes opsigelse af og reduktion af
kompenserende specialundervisning for voksne MSB – nr. 16 2 FOF tilbyder i samarbejde med Aarhus Kommune, Sociale
Forhold og Beskæftigelse, forskellige fag inden for kompenserende specialundervisning, overvejende svømning (og
ridning), men efterhånden også andre bevægelses-og motions-fag samt kompenserende it. Undervisningen tager – i
modsætning til folkeoplysningens fællesskabs-perspektiv - udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsættes at være: •
Planlagt • Målrettet • Tidsbegrænset • Fremadskridende
www.fof.dk/da/aarhus/kurser/motion-og-sundhed/kompenserende-hold Det er vores håb, at MSB genovervejer
spareforslaget og således fastholder den værdifulde og givende kompenserende specialundervisning for voksne med
bevægehandicap. Også ud fra en økonomisk betragtning er den kompenserende specialundervisning alle pengene værd.
FOF står naturligvis til rådighed for spørgsmål mm i genovervejelsesfasen samt senest i den nye aftale-og
forhandlingsfase. Mindre er trods alt bedre end ingenting, selv om det giver ekstra udfordringer i logistik og administration. -
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Høringssvar fra FOF vedrørende Aarhus Kommunes opsigelse af og reduktion af kompenserende 

specialundervisning for voksne MSB – nr. 16 

 
 

1 
 

Høringssvar fra FOF vedrørende Aarhus Kommunes opsigelse af og reduktion af kompenserende 

specialundervisning for voksne MSB – nr. 16 

(Høring vedrørende spareforslag 2023-2026 fra Sociale Forhold og Beskæftigelse, MSB – nr. 16) 

Høringssvar fra FOF – Folkeligt Oplysnings Forbund – vedrørende opsigelse og reduktion i 

kontrakt/driftsaftale om kompenserende specialundervisning efter lov om specialundervisning for 

voksne, der danner den overordnede ramme for specialundervisningen. Der er vel at mærke tale 

om en kontrakt/driftsaftale mellem parterne. Der er IKKE tale om køb af enkelt pladser. 

www.fof.dk/da/aarhus/kurser/motion-og-sundhed/kompenserende-hold 

Aarhus Kommune og FOF har gennem mange års kontraktligt samarbejde (DRIFTSAFTALE) løftet 
den bundne opgave om udbud af specialundervisning efter lov om specialundervisning for 
voksne. 
 
FOF’s årlige rapport om driften af den kompenserende specialundervisning har sammen med faste 
møder, samtaler og tilbagemeldinger sikret udvikling og omstilling inden for området samt sikret 
at flest mulige har fået den hjælp, som den kompenserende specialundervisning giver og som de 
har brug for.  
Den kompenserende specialundervisning for voksne har været og er med andre ord også en 
investering i tidlige indsatser. Og den er således med til at sikre, at færre mennesker får brug for 
omfattende hjælp i fremtiden. 
 
I forhold til den lidt upræcise beskrivelse i spareforslaget om den kompenserende 
specialundervisning og driftsaftalen herom vil jeg tillade mig at henlede opmærksomheden på en 
beskrivelse af målgruppen for specialundervisningen.  
 
FOF Aarhus udbyder i Aarhus Kommune specialundervisning med henblik på at kompensere for de 
vanskeligheder, der følger med en funktionsnedsættelse for bevægehandicappede i Aarhus 
Kommune.  
Målet er at øge de deltagendes muligheder for indflydelse på eget livsforløb og deltagelse i 
samfundet.  
Og dermed er det FOF’s ambition at leve op til kontrakten med Aarhus Kommune om at have 

fokus på effekten af specialundervisningsindsatserne, så bevægehandicappede borgere i 

målgruppen bliver bedre til at mestre deres liv. 

Den konkrete udmøntning af kontrakten mellem Aarhus Kommune, Social Forhold og 

Beskæftigelse, og FOF beskrives som nævnt i en årlig rapport og indeholder faste punkter om 

målgruppe og visitation, undervisningens indhold og tilrettelæggelse, regnskab samt 

udviklingstiltag.  

Specialundervisning i FOF sker inden for loven om kompenserende specialundervisning – i 
modsætning til FOF’s folkeoplysende undervisning der sker inden for Folkeoplysningsloven.  
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Høringssvar fra FOF vedrørende Aarhus Kommunes opsigelse af og reduktion af kompenserende 

specialundervisning for voksne MSB – nr. 16 

 
 

2 
 

FOF tilbyder i samarbejde med Aarhus Kommune, Sociale Forhold og Beskæftigelse, forskellige fag 
inden for kompenserende specialundervisning, overvejende svømning (og ridning), men 
efterhånden også andre bevægelses-og motions-fag samt kompenserende it. Undervisningen tager 
– i modsætning til folkeoplysningens fællesskabs-perspektiv - udgangspunkt i den enkeltes behov 
og forudsættes at være:  
• Planlagt • Målrettet • Tidsbegrænset • Fremadskridende 

 

www.fof.dk/da/aarhus/kurser/motion-og-sundhed/kompenserende-hold 

 

Det er vores håb, at MSB genovervejer spareforslaget og således fastholder den værdifulde og 
givende kompenserende specialundervisning for voksne med bevægehandicap. Også ud fra en 
økonomisk betragtning er den kompenserende specialundervisning alle pengene værd.  

 

FOF står naturligvis til rådighed for spørgsmål mm i genovervejelsesfasen samt senest i den nye 
aftale-og forhandlingsfase.  

Mindre er trods alt bedre end ingenting, selv om det giver ekstra udfordringer i logistik og 
administration.  

-- 

 
De bedste hilsener 
 
Søren Peter Hansen 
Direktør 
87 31 41 24 // 24 99 89 44 

 

 

www.fof-aarhus.dk    
FOF BUTIKKEN: H.H.Seedorffs Stræde 7, 8000 Aarhus C 
FOF HOVEDKONTORET: Søren Frichs Vej 36A, 8230 Åbyhøj 
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Høringssvar vedrørende Aarhus Kommunes sparekatalog og udviklings- og omstillingsplan fra
Sociale Forhold og Beskæftigelse.

En bruger gennem 35 år af Fristedet udtaler:

“Fristedet er mit 2. hjem - min familie, her er mit sociale liv og venner. Jeg er den sidste i min slægt,
ergo har jeg ingen andre steder at gå hen”.

Jette, 75 år

Ophør af samarbejdsaftale omkring driften af Fristedet.

Vi skal med denne høringsskrivelse foreslå, at Fristedet udtages af kommunens sparekatalog,
subsidiært, at der aftales en mindre reduktion af kommunens udgifter i forbindelse med
samarbejdsaftalen.

Institutionen Fristedet har eksisteret siden 1976 på forskellige adresser i Aarhus. I størstedelen af
tiden har Fristedet været bemandet med et varierende antal ansatte. Udover en fleksjobansat
koordinator på 9 timer, har Fristedet de sidste 11 år været drevet af brugerne selv. Fristedet har i
alle årene været et omsorgspræget samværstilbud for borgere med psykisk sygdom eller
psykosociale problemer.

I de senere år har Fristedets brugere især været ældre, svært ramte borgere med forskellige former
for psykiske problemer. Der er for tiden en brugerflade på mellem 40 og 50 personer. Fristedet
tilbyder trygge, rolige rammer for psykisk udsatte borgere, der har brug for socialt samvær i en
mindre enhed, hvor der ikke sker store forandringer, og hvor der tilbydes aktiviteter, der er kendte
og overskuelige. Brugerne har fundet en form, så stedet drives af dem selv, til glæde for alle.

Det fremgår af kommunens begrundelse for ophør af samarbejdsaftalen, at bevillingen ikke
genererer den forventede værdi. Vores vurdering er dog, at værdien for den enkelte bruger er
kolossal. Kommunen har en årlig driftsudgift for stedet på omkring 650.000. En nedlæggelse af
Fristedet vil føre til et øget antal indlæggelser med meget større udgifter til følge og ikke mindst til
stor menneskelig lidelse.

Det forekommer meget overraskende, at kommunen i en tid, hvor alle politiske partier taler om at
styrke psykiatrien, vælger at nedlægge et tilbud med en meget lille udgift og en meget stor værdi
for de berørte. Vi har noteret os, at kommunen i sin begrundelse for ophør af samarbejdsaftalen
taler om, at der skal prioriteres medarbejderressourcer til at hjælpe de berørte borgere med at
finde vej til andre meningsfulde fællesskaber. Disse medarbejderressourcer er vel også behæftet
med omkostninger, og så er der ingen besparelse alligevel. De øvrige fællesskaber for psykisk
udsatte borgere i kommunen rammer netop ikke denne gruppe af ældre sårbare medborgere.
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Bevar Fristedet, så brugerne kan have et trygt og meningsfuldt liv med mindre medicin og færre
indlæggelser, i stedet for at spare de håndører, som det er i det kommunale budget.

Hvis vi ved en dialog kan medvirke til at reducere de i forvejen meget beskedne udgifter, medvirker
vi naturligvis gerne.

På Fristedets vegne
Tom Jul Pedersen
formand
Aarhus N, den 15. november 2022
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Høringsbidrag_offentlig

Foreningen Gadeliv beskæftiger godt 60 udsatte og sårbare borgere på socialt frikort, i skånejob og fleksjob og med
omkostningskompensation. Desuden driver vi Herberget Skrænten. Gadeliv arbejder ud fra en antagelse om at alle gerne
vil bidrage til fællesskabet – og gerne med arbejde hvis det ellers er fysisk og psykisk muligt. Den grundantagelse og de
erfaringer vi har med social og anden beskæftigelse, er også grundlaget for dette høringssvar. De fleste af Gadelivs
medarbejdere kommer fra de sociale tilbud i Sydhavnen i Aarhus. Vi oplever at det giver mange borgere en tryg ramme at
være i både når der er behov for mad, omsorg og varme eller når man på de gode dage søger arbejde i Gadeliv. Gadeliv
finder det utroligt vigtigt at den positive udvikling for hjemløse og gadefolk i Aarhus som sådan kan fastholdes og at
Sydhavnen specifikt ikke bliver udfordret med betydelige nedskæringer. Gadeliv er klar over at der er forholdsvis mange
sociale tilbud i Sydhavnen, jeg nævner Naapiffik, Værestedet, Natvarmestuen Kalkværksvej, Nåleparken, Stofindtagelsen
/Sundhedsrummet, Skraldecafeén og Gadeliv ikke at forglemme. Skraldecafeén er måske ikke et decideret socialt tilbud,
men har ved sine mange frivillige (over 60 frivillige) og sit fødevaretilbud en volumen der har utroligt stor betydning for
miljøet hernede. For Sydhavnen er fastholdelsen af tilbuddene åbenlyst nødvendig. Aarhus Kommunes byudviklingsplan
har jo specifikt udpeget de socialt udsattes tilbud i Sydhavnen som en varig del af området netop i lyset af den voldsomme
udvikling der foregår netop i disse år. I løbet af de næste tre år vil der være 6-7000 nye brugere i Sydhavnen, der blandt
andre skal eksistere sammen med de sociale tilbud. Gadeliv har i et høringssvar til udviklingsplanen udtrykt problematikken
på denne måde: ”Det er et spørgsmål om enten isolation eller integration. Vi har ingen intention om at fremstille et
skrækscenarie om fremtiden, men vi er overbeviste om, at hvis opgaven med at gøre de socialt udsatte til en naturlig og
integreret del af Sydhavnen ikke bliver taget alvorligt fra starten – og starten er gået – så vil det hurtigt blive til en helt
anden opgave end vi i hvert fald drømmer om. Så bliver opgaven til inddæmning, kontrol og skades kontrol af de udsatte
og ikke til inklusion og positive bidrag og medborgerskab for de socialt udsatte.” I stedet for besparelser vil vi pege på
nødvendigheden af at de sociale tilbud i Sydhavnen bliver koordineret langt bedre og at der fra Magistraterne for Sociale
Forhold og Beskæftigelse og Teknik og Miljø fokuseres og koordineres i forhold til indsatserne i området. (NB: Vi er
begyndt: De Sociale Viceværter, Byrum, Aarhus kommune og Foreningen Gadeliv har netop indkaldt til et møde om
fremtiden i Sydhavnen med plads til de socialt udsatte). Foreningen Gadeliv vil til slut pege på beskæftigelse som et
afgørende redskab i de vigtige bestræbelser for at fastholde de socialt udsattes muligheder i Sydhavnen. Arbejde er
afgørende for at gøre de udsatte til en naturlig og integreret del af Sydhavnen. VI ved alle at der skal mange gode
oplevelser til for at opveje en dårlig! I Sydhavnen er arbejde et nøglebegreb i forhold til de flotte intentioner om at bevare de
socialt udsatte og deres tilbud der. Gadeliv har den nødvendige viden og de nødvendige tilbud til målrettet indsats med
social beskæftigelse og fællesskaber med fokus på det enkelte menneske. Fil vedlagt med samme tekst.
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Foreningen Gadeliv, Jægergårdsgade 164 B, 8000 Aarhus C 

 1 

Høringssvar til Aarhus Kommunes budget 2023-2026 

Foreningen Gadeliv beskæftiger godt 60 udsatte og sårbare borgere på socialt frikort, i skånejob og fleksjob 

og med omkostningskompensation. Desuden driver vi Herberget Skrænten. Gadeliv arbejder ud fra en 

antagelse om at alle gerne vil bidrage til fællesskabet – og gerne med arbejde hvis det ellers er fysisk og 

psykisk muligt. Den grundantagelse og de erfaringer vi har med social og anden beskæftigelse, er også 

grundlaget for dette høringssvar.  

De fleste af Gadelivs medarbejdere kommer fra de sociale tilbud i Sydhavnen i Aarhus. Vi oplever at det 

giver mange borgere en tryg ramme at være i både når der er behov for mad, omsorg og varme eller når 

man på de gode dage søger arbejde i Gadeliv. 

Gadeliv finder det utroligt vigtigt at den positive udvikling for hjemløse og gadefolk i Aarhus som sådan kan 

fastholdes og at Sydhavnen specifikt ikke bliver udfordret med betydelige nedskæringer. Gadeliv er klar 

over at der er forholdsvis mange sociale tilbud i Sydhavnen, jeg nævner Naapiffik, Værestedet, 

Natvarmestuen Kalkværksvej, Nåleparken, Stofindtagelsen /Sundhedsrummet, Skraldecafeén og Gadeliv 

ikke at forglemme. Skraldecafeén er måske ikke et decideret socialt tilbud, men har ved sine mange 

frivillige (over 60 frivillige) og sit fødevaretilbud en volumen der har utroligt stor betydning for miljøet 

hernede.  

For Sydhavnen er fastholdelsen af tilbuddene åbenlyst nødvendig. Aarhus Kommunes byudviklingsplan har 

jo specifikt udpeget de socialt udsattes tilbud i Sydhavnen som en varig del af området netop i lyset af den 

voldsomme udvikling der foregår netop i disse år. I løbet af de næste tre år vil der være 6-7000 nye brugere 

i Sydhavnen, der blandt andre skal eksistere sammen med de sociale tilbud. Gadeliv har i et høringssvar til 

udviklingsplanen udtrykt problematikken på denne måde: 

”Det er et spørgsmål om enten isolation eller integration. Vi har ingen intention om at fremstille et 

skrækscenarie om fremtiden, men vi er overbeviste om, at hvis opgaven med at gøre de socialt udsatte til 

en naturlig og integreret del af Sydhavnen ikke bliver taget alvorligt fra starten – og starten er gået – så vil 

det hurtigt blive til en helt anden opgave end vi i hvert fald drømmer om. Så bliver opgaven til inddæmning, 

kontrol og skades kontrol af de udsatte og ikke til inklusion og positive bidrag og medborgerskab for de 

socialt udsatte.”    

I stedet for besparelser vil vi pege på nødvendigheden af at de sociale tilbud i Sydhavnen bliver koordineret 

langt bedre og at der fra Magistraterne for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Teknik og Miljø fokuseres 

og koordineres i forhold til indsatserne i området. (NB: Vi er begyndt: De Sociale Viceværter, Byrum, Aarhus 

kommune og Foreningen Gadeliv har netop indkaldt til et møde om fremtiden i Sydhavnen med plads til de 

socialt udsatte).  

Foreningen Gadeliv vil til slut pege på beskæftigelse som et afgørende redskab i de vigtige bestræbelser for 

at fastholde de socialt udsattes muligheder i Sydhavnen. Arbejde er afgørende for at gøre de udsatte til en 

naturlig og integreret del af Sydhavnen. VI ved alle at der skal mange gode oplevelser til for at opveje en 

dårlig! I Sydhavnen er arbejde et nøglebegreb i forhold til de flotte intentioner om at bevare de socialt 

udsatte og deres tilbud der.  

Gadeliv har den nødvendige viden og de nødvendige tilbud til målrettet indsats med social beskæftigelse og 

fællesskaber med fokus på det enkelte menneske. 
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Høringssvar vedrørende Spareforslag 2023-2026 MSB – nr. 16 Opsigelse og reduktion af aftaler med oplysningsforbund.
Sektor: 1.20 Drift, Musik - og Medieværkstedet. Vi kan læse i sparekataloget udarbejdet af Sociale Forhold og
Beskæftigelse, at et af spareforslagene er at opsige samarbejdet med FO Aarhus. Konsekvensen af besparelsen er at
Musik & Medieværkstedet vil lukke. Dette vil give en besparelse på ca. 700.000 dkr. om året. På Musik & Medieværkstedet
har 18-20 borgere med handicap deres arbejdsplads. Her skaber de sammen med et utal af pædagogstuderende, andre
musikere, mediefolk og besøgende, en meningsfuld og udviklende hverdag for alle involverede og et velfungerende sted
for en gruppe borgere med udviklingshæmning. Kommunens forslag, ved en eventuel lukning, er at flytte borgerne ud i
kommunens egne store aktivitetscentre eller i det nye tiltag “virksomhedsforlagt beskyttet beskæftigelse”. Det skal siges, at
det ikke er første gang at kommunen har ønsket at spare (læs lukke) Musik & Medieværkstedet, som før var en del af det
kommunale aktivitetscenter Havkærparken, men heldigvis trådte FO Aarhus til. Alle borgerne på Musik & Medieværkstedet
har tidligere været på de kommunale aktivitetstilbud og/eller i beskyttet beskæftigelse. Erfaringen og konklusionen er, at de
ikke trives i de kommunale tilbud, og at beskæftigelsen og skånejobbene desværre er mislykkede. På Musik &
Medieværkstedet vender billedet: Alle udvikler sig, bliver mere selvstændige og er trygge. I spareforslaget står der også
beskrevet, at dette tilbud i høj grad ligner tilbuddene i kommunens interne dagsbeskæftigelse. Hertil spørger vi: Hvilket
tilbud er der tale om? Vi kan ikke få øje på et eneste kommunalt tilbud, der arbejder sammen med civilsamfundet om
musik, kultur og medie? Så dette er et ukorrekt argument fra kommunens side. Som vi læser det, handler dette mere om
ideologi end om en reel besparelse, fordi – som det er beskrevet i spareforslaget – Sociale Forhold og Beskæftigelse har
øget fokus på at understøtte borgere i at komme på arbejdsmarked eller i en virksomhedsforlagt beskyttet beskæftigelse.
Men pointen er jo, at disse borgere HAR et arbejde, altså er i beskæftigelse på Musik & Medieværkstedet. Så dette giver
på ingen måde mening. Medmindre kommunen mener, at alle musikere og journalister ikke har et rigtigt arbejde? At
kommunen kun vil benytte sig af egne tilbud fremfor eksterne samarbejdspartnere, synes vi er beklageligt. Samarbejdet
med de eksterne samarbejdspartnere er det, der giver nye ideer og tilgange. Det er her civilsamfundet bakker op, og en
veldrevet kommune har brug for udsyn. At Aarhus som kommune har et tilbud som Musik & Medieværkstedet har givet
genklang og ros fra både indland og udland. At det også giver Aarhus en kæmpe PR-værdi, er indiskutabelt. Der har været
mange besøg både fra andre byer og fra udlandet for at høre om den pædagogiske tilgang. Bandet har mange spillejobs
om året og er eftertragtet. Under Corona-nedlukningen spillede de stribevis af koncerter for alle de borgere, der ikke måtte
forlade deres hjem. At vi som kommune ikke prioriterer at bevare et så unikt sted som Musik & Medieværkstedet, der i den
grad skaber kultur, livsglæde, nye tilgange og samspil er helt uforståeligt. Alt dette vil kommunen lukke for at spare
700.000 dkr. Det giver for os ingen mening og slet ikke, når man også i Sparekataloget kan læse, at der skal ansættes to
nye pædagoger i kommunens eget regi. Hvor er så besparelsen? Vi har et virkelig godt kendskab til alle på Musik &
Medieværkstedet. Vi udveksler erfaring, læring og borgerne har deltaget i ’Sammen om DHL Stafetten’; når Vaskeriet har
arrangeret demonstrationer og i andre projekter. Derfor ved vi, at en lukning vil være en katastrofe for de fleste af borgerne,
og vi ved hvor meget det vil betyde for den enkeltes livskvalitet. Vi vil derfor bede Sociale Forhold og Beskæftigelse og
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politikerne i Aarhus om at gentænke sparekataloget og huske på, at i Aarhus har vi aftalt: Mere borger – mindre system. Vi
vil som samfund på alle måder blive fattigere, hvis besparelsen bliver en realitet. De bedste hilsner Vaskeriet- en øvebane
for udviklingshæmmede Katrine Knudsen og Pia Stabell Hjort. Mail: vaskerietaarhus@gmail.com
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Høringssvar vedrørende Spareforslag 2023-2026 MSB – nr. 16 
Opsigelse og reduktion af aftaler med oplysningsforbund. 
Sektor: 1.20 Drift, Musik - og Medieværkstedet. 
 
Vi kan læse i sparekataloget udarbejdet af Sociale Forhold og Beskæftigelse, at et af spareforslagene 
er at opsige samarbejdet med FO Aarhus. 
Konsekvensen af besparelsen er at Musik & Medieværkstedet vil lukke. Dette vil give en besparelse 
på ca. 700.000 dkr. om året. 
 
På Musik & Medieværkstedet har 18-20 borgere med handicap deres arbejdsplads. Her skaber de 
sammen med et utal af pædagogstuderende, andre musikere, mediefolk og besøgende, en 
meningsfuld og udviklende hverdag for alle involverede og et velfungerende sted for en gruppe 
borgere med udviklingshæmning. 
 
Kommunens forslag, ved en eventuel lukning, er at flytte borgerne ud i kommunens egne store 
aktivitetscentre eller i det nye tiltag “virksomhedsforlagt beskyttet beskæftigelse”.  
 
Det skal siges, at det ikke er første gang at kommunen har ønsket at spare (læs lukke) Musik & 
Medieværkstedet, som før var en del af det kommunale aktivitetscenter Havkærparken, men 
heldigvis trådte FO Aarhus til. 
 
Alle borgerne på Musik & Medieværkstedet har tidligere været på de kommunale aktivitetstilbud 
og/eller i beskyttet beskæftigelse. Erfaringen og konklusionen er, at de ikke trives i de kommunale 
tilbud, og at beskæftigelsen og skånejobbene desværre er mislykkede. På Musik & Medieværkstedet 
vender billedet: Alle udvikler sig, bliver mere selvstændige og er trygge. 
I spareforslaget står der også beskrevet, at dette tilbud i høj grad ligner tilbuddene i kommunens 
interne dagsbeskæftigelse. Hertil spørger vi: Hvilket tilbud er der tale om? Vi kan ikke få øje på et 
eneste kommunalt tilbud, der arbejder sammen med civilsamfundet om musik, kultur og medie? Så 
dette er et ukorrekt argument fra kommunens side.   
 
Som vi læser det, handler dette mere om ideologi end om en reel besparelse, fordi – som det er 
beskrevet i spareforslaget – Sociale Forhold og Beskæftigelse har øget fokus på at understøtte 
borgere i at komme på arbejdsmarked eller i en virksomhedsforlagt beskyttet beskæftigelse.  
Men pointen er jo, at disse borgere HAR et arbejde, altså er i beskæftigelse på Musik & 
Medieværkstedet. Så dette giver på ingen måde mening. Medmindre kommunen mener, at alle 
musikere og journalister ikke har et rigtigt arbejde? 
 
At kommunen kun vil benytte sig af egne tilbud fremfor eksterne samarbejdspartnere, synes vi er 
beklageligt. Samarbejdet med de eksterne samarbejdspartnere er det, der giver nye ideer og 
tilgange. Det er her civilsamfundet bakker op, og en veldrevet kommune har brug for udsyn.  
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At Aarhus som kommune har et tilbud som Musik & Medieværkstedet har givet genklang og ros fra 
både indland og udland. At det også giver Aarhus en kæmpe PR-værdi, er indiskutabelt. Der har 
været mange besøg både fra andre byer og fra udlandet for at høre om den pædagogiske tilgang. 
Bandet har mange spillejobs om året og er eftertragtet. Under Corona-nedlukningen spillede de 
stribevis af koncerter for alle de borgere, der ikke måtte forlade deres hjem.  
 
At vi som kommune ikke prioriterer at bevare et så unikt sted som Musik & Medieværkstedet, der i 
den grad skaber kultur, livsglæde, nye tilgange og samspil er helt uforståeligt.  
Alt dette vil kommunen lukke for at spare 700.000 dkr. Det giver for os ingen mening og slet ikke, 
når man også i Sparekataloget kan læse, at der skal ansættes to nye pædagoger i kommunens eget 
regi. Hvor er så besparelsen? 
 
Vi har et virkelig godt kendskab til alle på Musik & Medieværkstedet. Vi udveksler erfaring, læring 
og borgerne har deltaget i ’Sammen om DHL Stafetten’; når Vaskeriet har arrangeret 
demonstrationer og i andre projekter. Derfor ved vi, at en lukning vil være en katastrofe for de fleste 
af borgerne, og vi ved hvor meget det vil betyde for den enkeltes livskvalitet. Vi vil derfor bede 
Sociale Forhold og Beskæftigelse og politikerne i Aarhus om at gentænke sparekataloget og huske 
på, at i Aarhus har vi aftalt: Mere borger – mindre system.  
 
Vi vil som samfund på alle måder blive fattigere, hvis besparelsen bliver en realitet. 
 
De bedste hilsner 
Vaskeriet- en øvebane for udviklingshæmmede 
Katrine Knudsen og Pia Stabell Hjort. 
 
Mail: vaskerietaarhus@gmail.com 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0969723
Dato for oprettelse: 2022-11-16 19:23:21

Afsender

Navn: Vaskeriet - en øvebane for udviklingshæmmede
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Foreningen Vaskeriet

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Høringssvar vedrørende Spareforslag 2023-2026 MSB – nr. 16 Opsigelse og reduktion af aftaler med oplysningsforbund.
Sektor: 1.20 Drift, Det Kreative Værksted. Vi kan læse i sparekataloget udarbejdet af Sociale Forhold og Beskæftigelse, at
et af spareforslagene er at opsige samarbejdet med FO Aarhus. Konsekvensen af besparelsen er, at Det Kreative
Værksted vil lukke. Dette vil give en besparelse på ca. 781.000 dkr. om året. På det Kreative Værksted er der plads til 20
borgere med udviklingshæmning, flere med en psykiatrisk overbygning, for eksempel angst, skizofreni eller demens. Det
Kreative Værksted har mange års erfaring med netop denne brugergruppe, der alle har store vanskeligheder ved at trives
på Aarhus Kommunes aktivitetscentre. De fleste af borgerne kommer netop fra et aktivitetscenter, men tilbuddet var og er
ikke det pædagogiske tilbud som borgerne har behov for. På trods af dette er det kommunens forslag at flytte borgerne ud
på kommunens egne store aktivitetscentre, igen! Det giver ikke mening, og vi forstår ikke, hvorfor man ikke bruger den
dyrebare erfaring, der ER opnået. Hovedparten af borgerne på det Kreative Værksted mistrives på kommunens
aktivitetscentre, og vi går ikke ud fra at det er et pædagogisk mål for Aarhus Kommune. Denne gruppe af medborgere har
brug for en genkendelig, tryg og struktureret hverdag, med kendt personale, en lille brugergruppe og overskuelige fysiske
rammer. Det tilbyder Det Kreative Værksted i rigt mål. Dertil kommer et lærerigt, kreativt og inkluderende fællesskab. Det
Kreative Værksted er i tæt kontakt med lokalområdet og spiller her en vigtig rolle. Der er ingen i Sydbyen, der ikke kender
eller bakker op om Værkstedet. Netop samarbejdet med og synlighed i civilsamfundet har stor værdi og er et mål i alle de
planer og strategier, Aarhus Kommune i årevis selv har fremlagt. For eksempel Kommune Forfra, Aarhus Kompasset og
diverse strategiplaner. Det er lige her, vi er totalt uforstående. Hvorfor lukke et sted, der på ALLE måder lever op til Aarhus
Kommunes Politiske og Sociale Vision, hvor borgerne trives og udvikler sig, og hvor nye pædagogiske tilgange afprøves
og implementeres. Vi har endnu til gode at se Kommunens egne aktivitetscentre løfte samme opgave. Det er vores indtryk,
at de pædagogiske og medmenneskelige argumenter ikke har den store værdi i denne sammenhæng, det har de
økonomiske derimod. Sociale Forhold og Beskæftigelse budgetterer med at spare 1.481.000 dkr. på både Musik og
Medieværkstedet og Det Kreative Værksted, altså på 40 borgere. Til gengæld skal der ansættes 2 nye medarbejdere i
kommunens interne tilbud. Her er budgetteret med en udgift på 1.100.000 dkr. Altså en besparelse på 381.000 dkr. Delt op
er det for hver borger en besparelse på 9.525 dkr. pr. år eller 793. dkr. pr. måned. Come on! Det er jo ingenting i
kommunens kæmpe budget. Dertil kommer, at der ikke i budgettet er taget højde for udgifter til kørsel. Hovedparten af de
borgere, der arbejder på Det Kreative Værksted, bor i nærområdet, og de er ikke selvtransporterende. Hvis lukningen
gennemføres, vil kørsel frem og tilbage til et aktivitetscenter æde besparelsen op. Og hvor er så besparelsen? Hvad er
formålet? At man kun budgetterer med 2 medarbejdere til 40 borgere, hvor mange har en psykiatrisk overbygning, er, for
os at se, alt for lidt. At vi som kommune ikke prioriterer at bevare et så unikt tilbud som Det Kreative Værksted, der i den
grad skaber livsglæde, kunst, nye tilgange og samspil med civilsamfundet er helt uforståeligt. Når vi sort på hvidt kan
dokumentere, at besparelsen er FORSVINDENDE lille, muligvis 0 dkr., så må billedet vende, medmindre de eksisterende
aktivitetscentre skal levere kørsel og ekstra personale indenfor deres budget? Hvis ja, er de informeret om dette? Vi har et
godt kendskab til Det Kreative Værksted. Vi udveksler erfaring og læring, og borgerne har blandt andet produceret de
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fineste stoftryk med Vaskeriets logo. Vi ved, at en lukning vil være en katastrofe for de fleste af borgerne, og vi ved, hvor
meget det vil betyde for den enkeltes livskvalitet. Vi vil derfor bede Sociale Forhold og Beskæftigelse og politikerne i
Aarhus om at gentænke sparekataloget og huske på: Vi har et helt særligt ansvar for de mest sårbare borgere i vores by.
De kan ikke selv skrive høringssvar, dele eller benytte de sociale medier eller råbe op, og flere af deres pårørende orker
det simpelthen ikke. Derfor har de brug for din og min omsorg og beskyttelse. Vi håber helt ind i hjertet, at I vil tage
ansvaret på jer, at I vil værne om borgerne og passe rigtig godt på dem. Det gør I ved IKKE at gennemføre en lukning af
det Kreative Værksted. Tak. De bedste hilsner Vaskeriet- en øvebane for udviklingshæmmede Katrine Knudsen og Pia
Stabell Hjort. Mail: vaskerietaarhus@gmail.com
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Høringssvar vedrørende Spareforslag 2023-2026 MSB – nr. 16 
Opsigelse og reduktion af aftaler med oplysningsforbund. 
Sektor: 1.20 Drift, Det Kreative Værksted. 
 
Vi kan læse i sparekataloget udarbejdet af Sociale Forhold og Beskæftigelse, at et af 
spareforslagene er at opsige samarbejdet med FO Aarhus. 
Konsekvensen af besparelsen er, at Det Kreative Værksted vil lukke. Dette vil give en besparelse på 
ca. 781.000 dkr. om året. 
 
På det Kreative Værksted er der plads til 20 borgere med udviklingshæmning, flere med en 
psykiatrisk overbygning, for eksempel angst, skizofreni eller demens.  
Det Kreative Værksted har mange års erfaring med netop denne brugergruppe, der alle har store 
vanskeligheder ved at trives på Aarhus Kommunes aktivitetscentre. De fleste af borgerne kommer 
netop fra et aktivitetscenter, men tilbuddet var og er ikke det pædagogiske tilbud som borgerne 
har behov for.  
 
På trods af dette er det kommunens forslag at flytte borgerne ud på kommunens egne store 
aktivitetscentre, igen! Det giver ikke mening, og vi forstår ikke, hvorfor man ikke bruger den 
dyrebare erfaring, der ER opnået. Hovedparten af borgerne på det Kreative Værksted mistrives på 
kommunens aktivitetscentre, og vi går ikke ud fra at det er et pædagogisk mål for Aarhus 
Kommune. 
 
Denne gruppe af medborgere har brug for en genkendelig, tryg og struktureret hverdag, med 
kendt personale, en lille brugergruppe og overskuelige fysiske rammer. Det tilbyder Det Kreative 
Værksted i rigt mål. Dertil kommer et lærerigt, kreativt og inkluderende fællesskab. Det Kreative 
Værksted er i tæt kontakt med lokalområdet og spiller her en vigtig rolle. Der er ingen i Sydbyen, 
der ikke kender eller bakker op om Værkstedet. 
 
Netop samarbejdet med og synlighed i civilsamfundet har stor værdi og er et mål i alle de planer 
og strategier, Aarhus Kommune i årevis selv har fremlagt. For eksempel Kommune Forfra, Aarhus 
Kompasset og diverse strategiplaner. 
 
Det er lige her, vi er totalt uforstående. 
 
Hvorfor lukke et sted, der på ALLE måder lever op til Aarhus Kommunes Politiske og Sociale Vision, 
hvor borgerne trives og udvikler sig, og hvor nye pædagogiske tilgange afprøves og 
implementeres. Vi har endnu til gode at se Kommunens egne aktivitetscentre løfte samme 
opgave. 
 
Det er vores indtryk, at de pædagogiske og medmenneskelige argumenter ikke har den store 
værdi i denne sammenhæng, det har de økonomiske derimod. 
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Sociale Forhold og Beskæftigelse budgetterer med at spare 1.481.000 dkr. på både Musik og 
Medieværkstedet og Det Kreative Værksted, altså på 40 borgere.  
Til gengæld skal der ansættes 2 nye medarbejdere i kommunens interne tilbud. Her er budgetteret 
med en udgift på 1.100.000 dkr.  Altså en besparelse på 381.000 dkr.  
Delt op er det for hver borger en besparelse på 9.525 dkr. pr. år eller 793. dkr. pr. måned. Come 
on! Det er jo ingenting i kommunens kæmpe budget. 
 
Dertil kommer, at der ikke i budgettet er taget højde for udgifter til kørsel.  
Hovedparten af de borgere, der arbejder på Det Kreative Værksted, bor i nærområdet, og de er 
ikke selvtransporterende. Hvis lukningen gennemføres, vil kørsel frem og tilbage til et 
aktivitetscenter æde besparelsen op.  
Og hvor er så besparelsen? Hvad er formålet? At man kun budgetterer med 2 medarbejdere til 40 
borgere, hvor mange har en psykiatrisk overbygning, er, for os at se, alt for lidt.  
 
At vi som kommune ikke prioriterer at bevare et så unikt tilbud som Det Kreative Værksted, der i 
den grad skaber livsglæde, kunst, nye tilgange og samspil med civilsamfundet er helt uforståeligt.  
Når vi sort på hvidt kan dokumentere, at besparelsen er FORSVINDENDE lille, muligvis 0 dkr., så 
må billedet vende, medmindre de eksisterende aktivitetscentre skal levere kørsel og ekstra 
personale indenfor deres budget? Hvis ja, er de informeret om dette? 
 
Vi har et godt kendskab til Det Kreative Værksted. Vi udveksler erfaring og læring, og borgerne har 
blandt andet produceret de fineste stoftryk med Vaskeriets logo. Vi ved, at en lukning vil være en 
katastrofe for de fleste af borgerne, og vi ved, hvor meget det vil betyde for den enkeltes 
livskvalitet. Vi vil derfor bede Sociale Forhold og Beskæftigelse og politikerne i Aarhus om at 
gentænke sparekataloget og huske på: 
Vi har et helt særligt ansvar for de mest sårbare borgere i vores by. De kan ikke selv skrive 
høringssvar, dele eller benytte de sociale medier eller råbe op, og flere af deres pårørende orker 
det simpelthen ikke. Derfor har de brug for din og min omsorg og beskyttelse.  
 
Vi håber helt ind i hjertet, at I vil tage ansvaret på jer, at I vil værne om borgerne og passe rigtig 
godt på dem. Det gør I ved IKKE at gennemføre en lukning af det Kreative Værksted. Tak.	
 
De bedste hilsner 
Vaskeriet- en øvebane for udviklingshæmmede 
Katrine Knudsen og Pia Stabell Hjort. 
 
Mail: vaskerietaarhus@gmail.com 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4646612
Dato for oprettelse: 2022-11-14 17:44:36

Afsender

Navn: Signe Naessing
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Friends of kazboo

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Århus Kommune det er simpelthen en ommer. Gå venligst tilbage i tænkeboksen, og kig spareplanerne igennem en gang
mere. Det er urimeligt på et plan, som kun kan give en utrolig bitter smag allerbagerste i mundhulen på enhver, at I vil
lukke et af netop de tiltag for mennesker med udviklingshandicap, som rent faktisk er en succes af format. Musik og
medieværkstedet er jo for pokker en spiller i denne verden, som er et flagskib for hvordan mennesker med
udviklingshandicap kan bringes sammen, og gøre en forskel i verden. De er rollemodeller for hvordan man arbejder for,
med og om mennesker med udviklingshandicap. At I vil smide dem på gaden og sende alle brugerne ud i andre tilbud -
som med SIKKERHED ikke er i nærheden af det niveau de har på Musik og Medieværkstedet - er så forkert en beslutning.
Og Århus kommune - I ved det jo godt. Stop nu med at sparke mere til dem, som i forvejen ligger helt nede under
gulvbrædderne og gisper efter luft. ... Eller også skulle I droppe planen med at få skiftet det skide gulvtæppe til 7 millioner.
De millioner kunne jo noget meget bedre i spareplanerne end blive brugt til at tørre mudder af på....
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6325342
Dato for oprettelse: 2022-11-24 18:01:14

Afsender

Navn: Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

I besparelseskataloget for Sociale Forhold og Beskæftigelse foreslås det at fjerne tilskuddet til Det kreative Værksted med
den begrundelse at det “i høj grad ligner tilbuddene på de interne dagbeskæftigelsestilbud”. Den begrundelse er ikke
korrekt, når man husker på kommunens størrelse. I Beder-Malling bidrager vi gerne til det rummelige samfund og derfor er
vi stolte af, at vi har botilbud for medborgere med handicap i vort lokalområde. Det kreative Værksted er et essentielt
element i at give disse mennesker et meningsfuldt liv og der er intet alternativ, uden at de skal bebyrdes med en dyr og
besværlig transport til andre områder af kommunen. Denne transport vil endog medføre en øget udgift for kommunen.
Aktiviteterne på Det kreative Værksted bidrager også til et levende lokalsamfund i den sydlige del af kommunen og det vil
vi nødigt miste, Denne synlighed vil gå tabt, hvis det ikke er lokalt forankret. Så kort sagt: fjern denne besparelse - der
sandsynligvis endog blot vil bevirke øgede udgifter andre steder i det kommunale budget og således ikke være en reel
besparelse.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7948863
Dato for oprettelse: 2022-11-24 08:27:12

Afsender

Navn: Helle Hansen
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Gellerupparkens afdelingsbestyrelse

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse vil gerne tale imod forslaget om at lukke Mødestedet på Gudrunsvej 80 i Gellerup. Det
er en lille gruppe udsatte borgere i vores område, som hver dag mødes i Mødestedet, der har eksisteret i mange år, først i
Biffen på Silkeborg, men det rykkede siden til hjertet af Gellerup i forbindelse med sparerunder for snart 12 år siden. Det er
en gruppe af primært ældre mænd med anden etnisk baggrund, der dagligt benytter sig af de små lokaler, og her hjælper
de hinanden med løse nogle af de udfordringer livet byder på hen over en kop kaffe. Vi ved, at for mange af brugere er
Mødestedet det tilbud, som giver dem et livsindhold, og det hjælper dem måske fra kontakten til andre dele af for eksempel
det psykiatriske system. Konkret er vi vidende om, at en af brugerne har undgået at blive indlagt, fordi at Mødestedet
hjælper ham med at få en hverdag til at hænge sammen. For denne lille gruppe af vores beboere vil det blive en kæmpe
livsforandring, hvis deres lille mødested bliver lukket.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2168970
Dato for oprettelse: 2022-11-16 14:22:42

Afsender

Navn: Rikke Sejthen
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Hjemløs i Århus

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

I snart 10 år har jeg arbejdet som frivillig og hjulpet de hjemløse i Aarhus. Jeg hjælper de hjemløse med alt, og jeg er der
også på deres sidste rejse når ingen andre er. Hjemløse tallet falder for de unge, men hvad med de ældre? hvad med alle
dem som ikke kan finde ud af at være i egen bolig? hvor skal de gå hen når Værestederne skal spare deres åbningstider
væk? Det er ikke så rosenrødt at housing first virker - jeg ser i hvertfald noget andet på gaden og ved at være i miljøet. Jeg
har for nylig været med til at tømme en lejlighed for en borger, der boede i noget, der mest af alt lignede den værste
losseplads man kan forestille sig. Det er altså ikke at man kan bo og klare sig selv, når ens hjem ser sådan ud. Vi fik ryddet
det hele, sat lejligheden i stand og købt nye møbler. Alt sammen helt privat og frivilligt. Alt for mange bliver placeret i egen
lejlighed, men har stadig så svære psykiske problemer, og manglede færdigheder til at kunne være alene, at de på trods af
at de har, et sted at bo, stadig søger ud på gaden, på nattjenesten og på Værestederne. Og hvor skal de her mennesker
nu gå hen hvis det meste skal sparres væk? Der må være andre steder der kan sparres før, vi rammer dem som er på
livets bund. De her mennesker har brug for al de hjælp de kan få - i sparker til folk der allerede ligger ned. Lad os dog
hjælpe dem der trænger allermest til det. Hvad med at sælge ud af al den kunst som der er placeret rundt omkring i Aarhus
Kommune? Der er masser af dem der lever deres liv på gaden, som kan male flotte malerier der kan pynte overalt i det
kommunale. Der MÅ være andre steder der kan sparres før vi rammer de hjemløse og mest udsatte borgere i vores
kommune. Og for at det ikke skal være løgn, så vil man også lukke helt ned for Musik og Medieværkstedet. Hvor skal de
mennesker gå hen? I de sidste 10 år har jeg haft fornøjelsen af at Musik og medieværkstedet har været en stor del af
vores julefrokost for byens hjemløse - de mennesker lever og ånder for deres musik. Det er et af de smukkeste projekter
der er sat i værk. Og nu vil man lukke det helt ned. Det giver ingen mening. Jeg håber virkelig at Aarhus Kommune vil åbne
deres øjne, og se at de, steder man ønsker at spare væk eller lukke helt ned, får store konsekvenser for de mennesker de
rammer. Det er sgu en ommer!
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9271668
Dato for oprettelse: 2022-11-14 12:06:22

Afsender

Navn: Tina Langhoff
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Hjerneskade foreningen Århus.

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Stort tab for sårbare mennesker med Hjerneskader.. Hjerneskade foreningen giver fællesskab, glæde og livskvalitet.
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Bente Dahl Pedersen 
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Hjerneskadeforeningen 
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H520 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3367279
Dato for oprettelse: 2022-11-14 12:27:29

Afsender

Navn: Bente Dahl Pedersen
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Hjerneskadeforeningen

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hvis der ikke bliver fundet 300.000 kr. til Hjerneskadeforeningen i Aarhus/Østjylland, betyder det at foreningen må lukke.
Og jeg mister mit arbejde som jeg elsker. Brugerne mister et værested hvor nogen af dem kommer flere gange om ugen.
De betragter stedet som deres andet hjem hvor de føler sig værdsat for det de er, sammen med ligesindede. Hvis
Hjerneskadeforeningen må lukke resulterer det i, at brugerne ikke har andre steder at "gå" hen, og deres livskvalitet bliver
forringet.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Jette Sloth Flohr 

Forening / organisation 

Hjerneskadeforeningen 

HS5628890 

H520 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5628890
Dato for oprettelse: 2022-11-08 14:44:31

Afsender

Navn: Jette Sloth Flohr
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Hjerneskadeforeningen

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Høringssvar vedr. besparelser i Aarhus Kommune I spareforslaget skal Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjyllands
samarbejdsaftale fra 2024 nedskæres med 300.000. Vi mener beslutningen er taget på et forkert grundlag. Det er rigtig i
tælleugerne 43 og 44 2021, var fremmødet ikke så stort, men der var Corona, influenza og var man forkølet, måtte man
ikke komme i foreningen. En del af vores brugere kommer også flere gange om ugen, ja nogen endda op til 4 gange, men
må kun tælle 1 gang. Konsekvensen af beslutningen hvis den bliver gennemført er: Vi må lukke vores aktiviteter og vi kan
ikke drive stedet. Det vil få store konsekvenser for vores brugere, da de betragter stedet som deres andet hjem og det
eneste sted hvor de føler sig hørt, set og accepteret, som de er. De er blandt samfundets svageste borgere og kan ikke
benytte sig af div. tilbud ude i byen. De fleste af vores brugere er hæmmede i deres evne til kommunikation - det kan være
pga. afasi, motoriske udfordringer eller svigtende koncentration og hukommelse. Nogle kan decideret ikke gøre sig
forståelig overfor fremmede, og vores tillids-relationer med dem er udviklet over år. En del er fritaget for digital- og
telefonisk kontakt med det offentlige, og har brug for, at vi hjælper dem meget konkret. På trods af disse vanskeligheder,
kan de være både normalt begavede og veluddannede, og det kan selvsagt være ydmygende, at skulle have nye folk
involveret i personlige anliggender. En lukning af vores tilbud vil fordre en ikke ubetydelig opnormering af bla. neuro-
bostøtteområdet i Århus Kommune. Desuden modtager vi borgere fra henholdsvis bofællesskaberne Møllevangsalle,
Børglumvej og Stefanshjemmet i vores aktiviteter.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Lenette Guldager Andresen 

Forening / organisation 

Hjerneskadeforeningen 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5124649
Dato for oprettelse: 2022-11-23 16:54:26

Afsender

Navn: Lenette Guldager Andresen
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Hjerneskadeforeningen

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

”Man skal ikke dømme et andet menneske, før man har gået i hans/hendes sko”, og kære kommune: Man skal ikke
dømme en forenings aktivitet ud fra 2 tælleuger på et helt år. Baseret på de 13 år jeg har været ansat her i
Hjerneskadeforeningen som socialpædagog, ved jeg om nogen, hvilken kæmpe forskel dette sted gør for alle de personer i
Aarhus kommune, der har pådraget sig en hjerneskade, og ikke mindst deres pårørende. Mange hjerneskadede er ramt på
initiativet, og blandt vores vigtigste opgaver er netop at aktivere, motivere og engagere, så vi kan være med til at give dem
et større, givende, sjovere og udviklende indhold i trygge rammer, i det liv som nu er helt forandret. Jeg har haft kontakt
med rigtig mange, både pårørende og skadede, og ved, at vi som forening har været skelsættende i deres liv. Det kan ikke
understreges nok, hvor meget det sociale møde mellem hjerneskadede betyder. Det være sig både på vores udflugter,
sociale arrangementer som grillfester, julefrokoster, ture i musikhuset mm., og ikke mindst i de daglige aktiviteter vi har i
ugens løb. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at min arbejdsfunktion har en afgørende betydning for, hvilken udbytte man får
som brugere af Hjerneskadeforeningen. Blandt aktiviteter der bidrager til dette udbytte, kan nævnes mit ugentlige kreative
hold, hvor jeg gennem kreative aktiviteter understøtter, udfordrer, fastholder og udvikler den enkelte, både motorisk,
kreativt og socialt. Hertil bl.a. også Samværdsgruppen, hvor jeg gennem tillid og pædagogisk indsigt er med til at skabe et
hjerterum, hvor der kan knyttes nye relationer og netværk, hvor de kan udvikle deres egenomsorg og selvværdsfølelse, og
hvor der er plads til grin, tårer og sang. En forudsætning herfor, er indsigt i den enkeltes problematik og behov, også for at
se og forhindre konflikt af enhver art. ”Et liv der reddes, skal også leves”, er Hjerneskadeforeningens motto. Og det er det,
vi kan her: Give personer med en senhjerneskade en markant bedre livskvalitet. Så kære kommune: Jeg er overbevist om,
at I allerede ved, hvilken forskel vi gør for denne sårbare og alt for ofte oversete gruppe, og at I derfor selvfølgelig vil
prioritere de 300.000 kr., så Hjerneskadeforeningen også fremover kan få lov til at lave et uundværligt stykke arbejde.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7662183
Dato for oprettelse: 2022-11-15 07:40:09

Afsender

Navn: Peter Nørdam
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Der er desværre et spareforslag, som reducerer driftstilskuddet til Hjerneskadeforeningen med kr. 300.000 fra 31.12.2023.
Dette vil uværligt reducere åbningstiden, pga nedskæring af personale. Lokalafdelingen yder en kæmpe indsats for
mennesker med følger efter hjerneskade, der betyder, at de har svært ved at deltage på normale vilkår i samfundet - dette
gælder både. beskæftigelse og socialt. Foreningen giver denne gruppe borgere mulighed for aktiviteter i hverdagen i et
samvær med ligestillede. Selvom der er en del frivillige, kan foreningen ikke fungerer uden ansat personale. Med denne
store besparelse vil det ikke være muligt at opretholde alle arbejdspladser og dermed må foreningen indskrænke i
åbningstiden, i værste fald helt lukke. Der findes pt. ikke andre steder i Aarhus, hvor denne gruppe borgere så kan søge
hen...
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Flemming Nielsen 

Forening / organisation 

Hjerneskadeforeningen, Marselisborg 

HS6113551 

H520 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6113551
Dato for oprettelse: 2022-11-16 12:57:41

Afsender

Navn: Flemming Nielsen
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Hjerneskadeforeningen, Marselisborg

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Når Århus Kommune vælger at beskære Hjerneskadeforeningen med 300.000 kr, vil det få store konsekvenser. I forvejen
ved alle efterhånden, hvor svært det er at få "gang i hjulene" igen efter CORONA. Samtidig rammes en stor del af vore
brugere særligt hårdt p.g.a. krigen i Ukraine, da mange af dem ikke tilhører den høje ende af indkomster. Derfor er det
svært at se nogen form for overlevelse for foreningen, hvis brugernes økonomi rammes hårdt p.g.a. krigen - eventuelt
andre uforudsete ting - tillige med besparelser fra kommunen. Samtidig er de nye takster for folkepension/andre pensioner
i 2023 slet ikke noget at råbe HURRA for. Der gøres rigtig mange ting for brugerne i Hjerneskadeforeningen, som de
sætter meget stor pris på, men som jeg desværre - hvis alt står til troende - har mine alvorlige tvivl omkring. Venlig hilsen
Flemming Nielsen Bestyrelsesmedlem
 
 
 



84/1097
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Forening / organisation 

Jysk Børneforsorg/Fredehjem 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1132476
Dato for oprettelse: 2022-11-24 14:19:48

Afsender

Navn: Poul Erik Clausen
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Jysk Børneforsorg/Fredehjem

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jysk Børneforsorg/Fredehjem er en civilsamfundsaktør, der har lavet socialt arbejde i mere end 100 år. Under foreningen
hører over 20 selvejende institutioner, som yder sociale indsatser i tæt samarbejde med kommuner og regioner.
Foreningen er blevet bekendt med, at Aarhus kommune i sit sparekatalog lægger op til en besparelse på Bostedet
Ellengården, konkret ved at nedlægge 3 akutpladser. Begrundelsen er, at der ikke er brug for alle pladserne. Dels pga. fald
i behovet for pladser fra Aarhus familier, og dels fordi en stigende andel af pladserne bliver brugt af familier fra eksterne
kommuner. Faktuelt er der dog ikke noget, der underbygger denne begrundelse – der henvises til høringssvar fra Bostedet
Ellengårdens bestyrelse ifht. de faktuelle tal. Man risikerer at nedjustere pladser, der reelt er behov for. Det bekymrer os
som forening, hvis Aarhus Kommunes beslutninger om besparelser træffes på et ukorrekt grundlag. Som forening ønsker
og opfordrer vi til, at de kommunale beslutninger om besparelser træffes på et faktuelt korrekt gennembearbejdet grundlag.
På vegne af foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem, Generalsekretær for Jysk Børneforsorg/Fredehjem, Poul Erik
Clausen Formand for Jysk Børneforsorg/Fredehjem, Jens Maibom Pedersen
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0954396
Dato for oprettelse: 2022-11-23 12:16:01

Afsender

Navn: Ulla Böwadt
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Kan vi være det her bekendt?

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Vi er en gruppe borgere, der er stærkt foruroliget over, at forholdene på det sociale område gennem er årrække er blevet
forringet - og nu forringes yderligere og meget som en konsekvens af det indgåede budgetforlig. Vi har af mange
forskellige grunde og på forskellig måde fattet interesse for området: som pårørende til andre, der har haft dårlige forløb
p.g.a. åbenlys ressourcemangel hos den instans, der burde have hjulpet, som borgere, der selv har oplevet forringelserne i
forbindelse med egne sager, som ansatte indenfor det sociale område, der har set forholdene blive forringet, som borgere,
der gennem bestyrelsesarbejde har fået detailkendskab til, hvor pressede de forskellige institutioner - f.eks. inden for
psykiatrien, jf. Fristedet, der over en årrække er gået fra at være et meget velfungerende dynamisk værested for
mennesker med psykiske problemer til nu at stå i sparekataloget som noget, der helt skal nedlægges - som almindelige
socialt indignerede borgere. Vi har ønsket at påvirke byrådsmedlemmerne til at forbedre forholdene inden for det sociale
område - eller i det mindste ikke forringe dem yderligere. Siden juni har vi uddelt vores løbesedler - typisk på
Rådhuspladsen eller forholdsvis tæt på - og vi oplever her, at de fleste tager imod løbesedlerne, rigtig mange viser åbenlys
interesse og bakker op om for vores sag, og mange står længe og snakker, fortæller f.eks. om horrible forløb og
situationer, som de selv, deres familiemedlemmer eller venner har oplevet. Vi føler os således bekræftet i, at vi er ude i et
yderst relevant ærinde, og derfor forsøger vi os nu gennem dette høringssvar at tydeliggøre for jer politikere, at der bare
ikke må forringes yderligere. Forringelserne i sparekataloget inden for det sociale område må nødvendigvis fjernes eller
reduceres voldsomt, hvis vi skal undgå et fuldstændig uacceptabelt niveau her i kommunen. Der har ikke i kommunen
været politisk vilje til at sikre og opretholde en høj standard for børn og voksne med handicap, udviklingshæmmede,
psykisk syge og mange andre udsatte borgere. Resultatet ser vi i disse år med skandaler på både social- og
ældreområdet. Vi ser også, at det stadig sænkede niveau for velfærdsydelser giver arbejdsmiljøproblemer og
personaleflugt og rekrutteringsvanskeligheder. Vi må spørge os selv: Kan vi være det bekendt? Århus har en af landets
laveste skatteprocenter, og dermed også et alt for ringe niveau på det sociale område. Men ikke nok med det: De sociale
budgetter er blevet udhulet gennem en lang årrække. Der gennemføres årligt besparelser, og budgetterne opreguleres kun
delvist i takt med befolkningsudviklingen. Der bliver dermed mindre til den enkelte. Og det kommer desværre til at fortsætte
i 2023 med det budgetforlig, som et stort flertal i byrådet har indgået. Budgetforliget indebærer, at der skal gennemføres et
sparekatalog på 214 mio. kr. i 2023. Herudover er der allerede lagt en besparelse på 51 mio. kr. ind i budgettet i form af det
såkaldte finansieringsbidrag. Endelig skal der gennemføres en såkaldt udviklings- og omstillingsplan for det sociale
område, der indebærer besparelser på 128 mio. kr. stigende til 225 mio. kr. i 2025. De store tal kan virke overvældende og
forvirrende, men i realiteten betyder det, at hvis vi skulle have et niveau, som vi kunne være nogenlunde bekendt, så
mangle der faktisk knap 400 millioner! Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes
økonomi i 2023 indeholder ikke en krone mere til området. Men økonomi må aldrig være den afgørende faktor, og hvis
loven skal holdes, er det derfor bydende nødvendigt med flere penge. Hvad kan vi gøre? Kommunen bør erkende, at den
nuværende meget lave skatteprocent ikke kan opretholdes, hvis vi skal have et tilbud til socialt udsatte mennesker, som vi
kan være bekendt. Vi foreslår derfor en skatteforhøjelse på 1%-point i 2023. Vil vi betale for ordentlige forhold for de mest
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udsatte? Pengene skal jo komme et eller andet sted fra. I mange år har det nærmest været et mantra, at skatten ikke må
stige. Et samfund skal bedømmes på, hvordan det behandler de mest udsatte borgere. Til byrådsmedlemmerne vil vi gerne
sige: Tænk på de mennesker med handicap, udviklingshæmmede, psykisk syge m.fl., som I kender. Får de den hjælp, de
har brug for? Århus Kommune dumper, hvis den skal bedømmes ud fra, hvordan den behandler de ovennævnte grupper.
En undersøgelse fra 2019 viser, at hvis danskerne er sikre på, at pengene går til hjælp til de mest udsatte og anden
velfærd, så vil man gerne betale mere i skat - men man vil ikke betale for mere bureaukrati. Ved en eventuel
skatteforhøjelse skal pengene derfor øremærkes, så de bliver brugt på at forbedre de elendige forhold for de mest udsatte
grupper. En skatteforhøjelse på 1 % vil knap kunne mærkes af langt de fleste borgere, og de mennesker, der har de
laveste indkomster, vil kunne kompenseres for skattestigningen. Og i rigtig mange familier er der en eller flere, der har et
fysisk handicap eller er udviklingshæmmet, eller har en psykisk sygdom eller har f.eks. autisme eller ADHD. De penge, de
evt. kommer til at betale ekstra i skat kan hurtig komme tilbage til deres familie i form af nødvendig hjælp til en af deres
kære. Vi må til lommerne, hvis vi skal sikre anstændige forhold til de borgere, der har mest brug for det, for de nuværende
forhold kan vi ikke være bekendt. P.v.a. "Kan vi være det her bekendt?" Ulla Böwadt
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8615429
Dato for oprettelse: 2022-11-23 12:12:31

Afsender

Navn: Ulla Böwadt
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Kan vi være det her bekendt?

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Vi er en gruppe borgere, der er stærkt foruroliget over, at forholdene på det sociale område gennem er årrække er blevet
forringet - og nu forringes yderligere og meget som en konsekvens af det indgåede budgetforlig. Vi har af mange
forskellige grunde og på forskellig måde fattet interesse for området: som pårørende til andre, der har haft dårlige forløb
p.g.a. åbenlys ressourcemangel hos den instans, der burde have hjulpet, som borgere, der selv har oplevet forringelserne i
forbindelse med egne sager, som ansatte indenfor det sociale område, der har set forholdene blive forringet, som borgere,
der gennem bestyrelsesarbejde har fået detailkendskab til, hvor pressede de forskellige institutioner - f.eks. inden for
psykiatrien, jf. Fristedet, der over en årrække er gået fra at være et meget velfungerende dynamisk værested for
mennesker med psykiske problemer til nu at stå i sparekataloget som noget, der helt skal nedlægges - som almindelige
socialt indignerede borgere. Vi har ønsket at påvirke byrådsmedlemmerne til at forbedre forholdene inden for det sociale
område - eller i det mindste ikke forringe dem yderligere. Siden juni har vi uddelt vores løbesedler - typisk på
Rådhuspladsen eller forholdsvis tæt på - og vi oplever her, at de fleste tager imod løbesedlerne, rigtig mange viser åbenlys
interesse og bakker op om for vores sag, og mange står længe og snakker, fortæller f.eks. om horrible forløb og
situationer, som de selv, deres familiemedlemmer eller venner har oplevet. Vi føler os således bekræftet i, at vi er ude i et
yderst relevant ærinde, og derfor forsøger vi os nu gennem dette høringssvar at tydeliggøre for jer politikere, at der bare
ikke må forringes yderligere. Forringelserne i sparekataloget inden for det sociale område må nødvendigvis fjernes eller
reduceres voldsomt, hvis vi skal undgå et fuldstændig uacceptabelt niveau her i kommunen. Der har ikke i kommunen
været politisk vilje til at sikre og opretholde en høj standard for børn og voksne med handicap, udviklingshæmmede,
psykisk syge og mange andre udsatte borgere. Resultatet ser vi i disse år med skandaler på både social- og
ældreområdet. Vi ser også, at det stadig sænkede niveau for velfærdsydelser giver arbejdsmiljøproblemer og
personaleflugt og rekrutteringsvanskeligheder. Vi må spørge os selv: Kan vi være det bekendt? Århus har en af landets
laveste skatteprocenter, og dermed også et alt for ringe niveau på det sociale område. Men ikke nok med det: De sociale
budgetter er blevet udhulet gennem en lang årrække. Der gennemføres årligt besparelser, og budgetterne opreguleres kun
delvist i takt med befolkningsudviklingen. Der bliver dermed mindre til den enkelte. Og det kommer desværre til at fortsætte
i 2023 med det budgetforlig, som et stort flertal i byrådet har indgået. Budgetforliget indebærer, at der skal gennemføres et
sparekatalog på 214 mio. kr. i 2023. Herudover er der allerede lagt en besparelse på 51 mio. kr. ind i budgettet i form af det
såkaldte finansieringsbidrag. Endelig skal der gennemføres en såkaldt udviklings- og omstillingsplan for det sociale
område, der indebærer besparelser på 128 mio. kr. stigende til 225 mio. kr. i 2025. De store tal kan virke overvældende og
forvirrende, men i realiteten betyder det, at hvis vi skulle have et niveau, som vi kunne være nogenlunde bekendt, så
mangle der faktisk knap 400 millioner! Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes
økonomi i 2023 indeholder ikke en krone mere til området. Men økonomi må aldrig være den afgørende faktor, og hvis
loven skal holdes, er det derfor bydende nødvendigt med flere penge. Hvad kan vi gøre? Kommunen bør erkende, at den
nuværende meget lave skatteprocent ikke kan opretholdes, hvis vi skal have et tilbud til socialt udsatte mennesker, som vi
kan være bekendt. Vi foreslår derfor en skatteforhøjelse på 1%-point i 2023. Vil vi betale for ordentlige forhold for de mest
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udsatte? Pengene skal jo komme et eller andet sted fra. I mange år har det nærmest været et mantra, at skatten ikke må
stige. Et samfund skal bedømmes på, hvordan det behandler de mest udsatte borgere. Til byrådsmedlemmerne vil vi gerne
sige: Tænk på de mennesker med handicap, udviklingshæmmede, psykisk syge m.fl., som I kender. Får de den hjælp, de
har brug for? Århus Kommune dumper, hvis den skal bedømmes ud fra, hvordan den behandler de ovennævnte grupper.
En undersøgelse fra 2019 viser, at hvis danskerne er sikre på, at pengene går til hjælp til de mest udsatte og anden
velfærd, så vil man gerne betale mere i skat - men man vil ikke betale for mere bureaukrati. Ved en eventuel
skatteforhøjelse skal pengene derfor øremærkes, så de bliver brugt på at forbedre de elendige forhold for de mest udsatte
grupper. En skatteforhøjelse på 1 % vil knap kunne mærkes af langt de fleste borgere, og de mennesker, der har de
laveste indkomster, vil kunne kompenseres for skattestigningen. Og i rigtig mange familier er der en eller flere, der har et
fysisk handicap eller er udviklingshæmmet, eller har en psykisk sygdom eller har f.eks. autisme eller ADHD. De penge, de
evt. kommer til at betale ekstra i skat kan hurtig komme tilbage til deres familie i form af nødvendig hjælp til en af deres
kære. Vi må til lommerne, hvis vi skal sikre anstændige forhold til de borgere, der har mest brug for det, for de nuværende
forhold kan vi ikke være bekendt. P.v.a. gruppen "Kan vi være det her bekendt?" Ulla Böwadt
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6324140
Dato for oprettelse: 2022-11-24 20:48:29

Afsender

Navn: James Fernandes
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Kirkens Korshær Aarhus og Herberget og Forsorgshjemmet Tre Ege

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Da Kirkens Korshær i Aarhus er placeret på flere forskellige adresser og hvor akutindsatsen alene er placeret på 3
forskellige lokationer, sendes der her en samlet skrivelse.
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Besparelser på akutkapaciteten ved Kirkens Korshær og Tre Ege – Måske der findes en bedre løsning  

Som nævnt i sparekataloget, har Kirkens Korshær Aarhus forskellige driftsoverenskomstaftaler med Aarhus 

Kommune, der bl.a. skal sikre et målrettet fokus på bekæmpelse og forebyggelse af langvarig hjemløshed 

på forsorgsområdet gennem forskellige Housing First inspirerede tiltag og indsatser. 

I Kirkens Korshær er vi enige i, at der skal ske en styrkelse og udvikling på området, hvor den nuværende 

anvendelse af akutkapaciteten samt anvendelsen af dagsaktiviteter måske trænger til et gearskifte, for at 

fremtidssikre anvendelsen af de ressourcer der er på området på fornuftig vis.  

 

Kirkens Korshær har, gennem deres arbejde med udsatte i Aarhus og på landsplan gennem mere end 110 

år, en meget bred erfaring samt en god fornemmelse af, hvilke tiltag der med fordel kan fremme og 

understøtte en Housing First-tilgang i Aarhus, men da Kirkens Korshær ikke har været inddraget i den dialog 

der danner grundlag for omstillingskataloget, er det svært på nuværende tidspunkt at give vores bud på, 

hvordan disse tiltag skal se ud i fremtiden.  

Kirkes Korshær efterspørger derfor betænkningstid til at komme med sine egne bud på, hvilke tiltag der 

udover Kommunes Housing Frist rettede tiltag skal lette og understøtte de hjemløses overgang fra Herberg 

til egen bolig. 

Kirkes Korshær følger også intenst med i udviklingen på hjemløseområdet og er i denne forbindelse også en 

meget aktiv sparringspartner med regeringen mv. i forbindelse med udviklingen af den nye hjemløsereform 

der forventeligt vedtages i 2023.  

 

 Kirkens Korshær efterspørger derfor følgende, inden de endelige besparelsesforslag vedtages: 

- De seneste år har der været en øget opmærksomhed på, at kommunerne ikke alene kan løse 

hjemløseproblematikken, men at organisationer som Kirkens Korshær bør spille en større rolle i 

den samlede indsats på udsatte området og særligt på hjemløse området.  

Spørgsmålet er derfor, om ikke Aarhus Kommune ville kunne profitere af, at der ligesom på det 

kommunale område, investeres i at få etableret ACT, ICM og CTI-indsatser drevet af Kirkens 

Korshær. 

Kirkens Korshær har fuld forståelse for kommunes ambitioner om at omlægge indsatserne på 

hjemløseområdet. I Kirkens Korshær tænker vi, at en udvidelse af de indsatser, der understøtter 

efterforsorgsområdet kræver investeringer frem for besparelser.    

 

- På Kirkens Korshærs akut tilbud på forsorgshjemmet Tre Ege er der i løbet af det seneste år set en 

øget efterspørgsel af de akutte natpladser i forhold til de seneste år, hvorfor en lukning af disse 

pladser på nuværende tidspunkt ikke afspejler den reelle udvikling der finder sted på 

hjemløseområdet og som omtales i sparekataloget. 

Spørgsmålet er om der ikke i stedet for et fokus på besparelser på området skal være en større 

opmærksomhed på, hvilke tiltag der kan støtte op omkring en fastholdelse i egen bolig eller en 

hurtig tilbagevenden til egen bolig efter et akut ophold på et Herberg i Aarhus? 

 

Kirkens Korshær kan som organisation allerede på nuværende tidspunkt melde om et stigende antal 

udsatte borgere i de daglige varmestuer mv. som følge af de stigende el- og varme regninger. Kirkens 

Korshær forbereder sig lige nu på at gå en tid i møde, hvor særligt de mest udsatte borgere vil være de 

første der ender som boligløse. Derfor forventer vi i Kirkens Korshær, at behovet for akutpladser vil være 

stigende i vinter og forår 2023. Det kunne derfor være relevant at overveje, hvordan vi i fællesskab kan 

investere i løsninger via opnormeringer og styrkelse af Housing First indsatsen. Det kunne være interessant 

med tiltag, hvor vi spiller hinanden gode, i stedet for med konstante besparelser på udsatte området. 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3970744
Dato for oprettelse: 2022-11-24 18:19:07

Afsender

Navn: Ida Louise Jervidalo
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Klubben af Socialrådgivere i Aarhus Kommune

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Høringssvar er vedlagt i bilag.
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Side 1 af 2 

Dato 24-11-2022 

Høringssvar vedr. Sparekatalog og 
Udvikling- og omstillingsplanen i MSB 

 
Fra Klubben af Socialrådgivere,  
ansat i Aarhus Kommune (Århusklubben) 

Århusklubben i Dansk Socialrådgiverforening takker for muligheden for at afgive 

et høringssvar vedr. Sparekatalog og Udviklings- og omstillingsplanen i MSB. 

 

I en meget lang årrække, har Aarhus Kommune (AAK) ikke fulgt med i udviklingen på det 

specialiserede Socialområde. Det har haft sin pris, og det har givet svære udfordringer både 

i forhold til kvalitet til borgerne, pårørende-tilfredshed, serviceniveau, medarbejdertrivsel og 

økonomi. Som flere andre har Socialrådgiverne kontinuerligt adresseret problemet og de 

negative konsekvenser heraf.  

 

Som faggruppe tæt på borgerne har vi set og arbejdet under, at indsatserne løbende er 

blevet beskåret, og har været sat under pres med afsæt i en budgetmodel, som har været 

baseret på udgiftsniveauet i 2011, - en model som ikke har taget højde for den øgede 

tilgang af udsatte borgere, som har brug for store sociale støtteindsatser og hvis sager har 

en større kompleksitet. En model som har bevirket en løbende underkompensering for den 

reelle demografiske udvikling/mervækst på socialområdet.  

 

Århusklubben vil derfor både rose og anerkende, at rådmand og AAK i dette budgetforlig 

har advokeret for og indset nødvendigheden af et ’gearskifte’ på området; og har besluttet 

at tilføre det specialiserede socialområde 115 millioner kr. årligt. Det er en stor og aldrig 

tidligere set saltvandsindsprøjtning, hvilket socialrådgiverne gerne vil kvittere for.  

Vi sætter stor pris på, at de økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde 

denne gang bredes ud til flere, - at flere skuldre er med til at bære. Det håber vi at se mere 

af fremadrettet. 

 

Der er dog stadig en meget lang og usikker vej inden regnestykket budgetmæssigt hænger 

sammen. Frem til 2025 skal magistratsafdelingen med udviklings- og omstillingsplanen 

finde 225 millioner kroner og med sparekataloget herudover 54 millioner kroner. Det er 

massive beløb, og det vil medføre konsekvenser for både indsatsmuligheder og 

serviceniveau.  

 

Sigtet er at vende udviklingen, gøre mere brug af investeringer og iværksætte hurtigere og 

tidligere forebyggende indsatser. Det er en super god intention, som socialrådgiverne 

bakker fuldt ud op om. Vi mener, at det er den rigtige vej at gå. I vores faglige perspektiv 

giver det så meget mening, både for vores borgere, medarbejderne og økonomien. Vi ser 

også med tilfredshed, at de store grønthøstere er udeladt i denne omgang.  

  

Men den meget ambitiøse plan om relativt hurtigt at opnå en økonomisk balance gennem de 

beskrevne tilpasninger og omprioriteringer bekymrer os.  

Og vi kan desværre konstatere, at mange af spareforslagene rammer vores aller svageste 

og mest udsatte borgere.  
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Side 2 af 2 

Borgere, som ikke har forudsætningerne og ressourcerne til at finde den støtte og de 

relationer andre steder, som de aktuelt får i en række at de tilbud, som foreslås lukket eller 

reduceret.  

 

Herudover kan vi blive bekymret for det pres, som mange af forslagene vil komme til at 

lægge på de forskellige myndighedsområder, i bestræbelserne på at finde og frigive midler.  

- Det f.eks. være sig i den forventede gevinst/besparelse på sammenlagt 10 millioner 

som følge at det nye Fagsystem, Modulus. Det finder vi helt urealistisk (baseret på 

alle vores mange tidligere erfaringer fra udrulning af nyt IT)  

- Besparelserne på konsulenter, som med al sandsynlighed vil få betydning for den 

nødvendige, faglig supervision til bla. socialrådgiverne.  

- Og en bekymring omkring, hvor mange forslag, samlet set, der reelt kan føres ud i 

livet som intenderet – og hvis ikke, hvad får det så af konsekvenser for de borgere, 

som vi som magistrat servicerer i hverdagen og ikke mindst for vores kollegaer i 

frontlinjen, som hver dag møder vores borgere i øjenhøjde. Får vi så alligevel en 

grønthøster? 

 

I forhold til de markante besparelser, der er er lagt op til på beskæftigelsesområdet, vil vi 

rette opmærksomheden på de borgere, som ikke har kunnet profitere af de gunstige 

konjunkturer på arbejdsmarkedet. Alle prognoser tyder endvidere på, at arbejdsløsheden 

stiger, og flere vil vende retur til offentlig forsørgelse.  

Det ser vi ikke, at der er blevet taget højde for i katalogerne. 

Vi anerkender ambitionen med at få afklaret vores borgere i Ressourceforløb hurtigere end 

loven foreskriver. Den kurs arbejdes der allerede efter – hvorfor det kan undre, at der skal 

nedjusteres på medarbejdere, som varetager denne opgave! 

Vi må konstatere, at omfanget af de mest udfordrede ledige er mere eller mindre konstant. 

Det handler om en stor gruppe ledige, ældre som yngre med særlige behov, som kalder på 

en socialfaglig indsats. Der peger al erfaring på, at det ikke er muligt at opnå de gode og 

langsigtede resultater – hvis det ender med, at medarbejderne kommer til at sidde med 

sagstal som langt overstiger DS’ anbefalinger på området.  
 
Afslutningsvis vil vi konstatere, at alt andet lige så lægger katalogerne op til markante 

besparelser, om- og nedprioriteringer, som vil medføre mærkbare konsekvenser for MSBs 

service- og indsatsniveau til århusianerne.  

Det er socialrådgivere og andre faggrupper som uvilkårligt vil komme til at stå på mål for de 

ned- og omprioriteringer som vedtages. Derfor må vi også efterspørge at byrådets politikere 

gør sig konsekvenserne meget bevidst og står ved og tager et tydeligt ansvar for de 

serviceforringelser, som de ansatte vil skulle effektuere. 

 

Skulle dette høringssvar give anledning til spørgsmål – stiller Århusklubben i DS sig gerne til 

disposition for yderligere dialog. 

 

Med Venlig Hilsen 

 

FTR/ 

Ida Louise Jervidalo & Jannie Kejser 

Formandskabet - Århusklubben                                          

Tlf: 3034 5979 - 2148 3776 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9740561
Dato for oprettelse: 2022-11-22 11:54:10

Afsender

Navn: Kunstskolen Snurretoppen
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Kunstskolen Snurretoppen

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

På Kunstskolen Snurretoppen i Horsens kommer 16 voksne med særlige behov hver dag fra 9-15. Her males og tegnes,
der arbejdes med keramik. Vi har studieture, udstillinger og meget mere. På den måde ligner vi rigtig meget Det Kreative
Værksted i Malling. Vi mener, at det er vigtigt at også udviklingshæmmede har valgmuligheder i forhold til job og
beskæftigelse, og her er kunstneriske værksteder og skoler en vigtig brik. Vi har i vores arbejde på kunstskolen set
mennesker vokse og udnytte store potentialer, og dermed få identitet og selvværd og vi ved, der foregår en lignende
udvikling på Det Kreative Værksted. At arbejde med kunst og kreativitet er også en træning i at blive mere selvstændig og
træffe sine egne beslutninger og træne evnen til at udføre handlinger selv. I det kunstneriske arbejde skal borgeren selv
komme med ideer, udvælge motiver, blande sine farver og tage beslutninger undervejs i processen, og gennem
brainstorms, samtaler og dialog lærer borgerne at sætte ord på deres meninger, holdninger og ønsker. Ikke alle mennesker
kan formidle deres tanker og oplevelser gennem det talte eller skrevne sprog. Her er farve, form og materiale et område,
der kan udtrykke det enkelte menneskes følelser og tanker. Kunsten giver et nyt sprog. Gennem billeder og skulpturer
fortæller borgeren om sin hverdag og oplevelser. Pludselig kan de nå ud til forældre, venner og bekendte ved at formidle
sig på en helt ny konkret måde. Fra Kunstskolen Snurretoppen giver vi vores fulde støtte til bevarelse af Det Kreative
Værksted.
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På Kunstskolen Snurretoppen i Horsens kommer 16 voksne med særlige behov hver dag fra 
9-15. Her males og tegnes, der arbejdes med keramik. Vi har studieture, udstillinger og 
meget mere. På den måde ligner vi rigtig meget Det Kreative Værksted i Malling. 
 
Vi mener, at det er vigtigt at også udviklingshæmmede har valgmuligheder i forhold til job og 
beskæftigelse, og her er kunstneriske værksteder og skoler en vigtig brik. Vi har i vores 
arbejde på kunstskolen set mennesker vokse og udnytte store potentialer, og dermed få 
identitet og selvværd og vi ved, der foregår en lignende udvikling på Det Kreative Værksted. 
 
At arbejde med kunst og kreativitet er også en træning i at blive mere selvstændig og træffe 
sine egne beslutninger og træne evnen til at udføre handlinger selv. 
I det kunstneriske arbejde skal borgeren selv komme med ideer, udvælge motiver, blande 
sine farver og tage beslutninger undervejs i processen, og gennem brainstorms, samtaler og 
dialog lærer borgerne at sætte ord på deres meninger, holdninger og ønsker. 
 
Ikke alle mennesker kan formidle deres tanker og oplevelser gennem det talte eller skrevne 
sprog. 
Her er farve, form og materiale et område, der kan udtrykke det enkelte menneskes følelser 
og tanker. Kunsten giver et nyt sprog. Gennem billeder og skulpturer fortæller borgeren om 
sin hverdag og oplevelser. Pludselig kan de nå ud til forældre, venner og bekendte ved at 
formidle sig på en helt ny konkret måde. 
 
Fra Kunstskolen ”Snurretoppen” giver vi vores fulde støtte til bevarelse af Det Kreative 
Værksted. 
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Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3321709
Dato for oprettelse: 2022-11-12 15:33:19

Afsender

Navn: Marianne Banner
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Landsforeningen Autisme KredsØstjylland

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Høringssvar vedhæftet
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Side 1 af 2   

Aarhus, d. 11. november 2022 

 

 

Høringssvar vedr. sparekataloget, MSB  

 

Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland takker for muligheden for at skrive høringssvar i forhold 

til sparekataloget i MSB. 

Vi har selv et lille spareforslag, som vi hermed tilbyder jer - nemlig spar på unødvendige eksterne 
kurser for ledige, hvor deltagerne ikke er pålagt mødepligt fra udbyders side.  
Det er da rent spild af penge! 
 
Forslag 1. 
Vi ser positivt på, at man reducerer ressourceforløb fra 3 til 2 år - under forudsætning af, at man 
ikke iværksætter gentagende ressourceforløb. For mange og for hyppige skift er ikke godt for 
autister. 
Som i alle forhold omkring autister er tidlig og hurtig indsats vigtig. 
For mange og for lange mislykkede ressourceforløb traumatiserer borgeren og formindsker den 
reelle arbejdsevne - og ikke mindst livskvaliteten. 
Førtidspension giver ro og overskud, så man måske kan blive i stand til at bestride et flexjob eller 
skånejob. Dog skal man være meget opmærksom på, hvad udtrætning betyder for den enkeltes 
livskvalitet. 
Så hvis man tror, at det er besparende at holde autister på ressourceforløb eller afklaringsforløb 
over år, så tror man fejl. Traumer, udtrætning og stressbelastning giver komorbiditeter af 
psykiatrisk art. Dermed bliver borgere dyrere, da deres behov for støtte og tryghed øges, fx i form 
af højt specialiserede boformer uden for kommunen. 
 
Forslag 2. 
Besparelser på de samme flexpuljer indgår i MBUs forslag 19 samt MSOs forslag 6, punkt4. 
Tror man, man kan spare de samme penge to gange? 
 
Forslag 5. 
Dette forslag hænger meget tæt sammen med et forslag i MBU: 
At spare på kørslen og forvente taxa-til-bus er at gå fra noget middelmådigt til helvede. Mange 
børn kan ikke engang magte den nuværende taxakørsel. Forældre må køre selv, hvis barnet skal 
kunne møde frem på skolen. Forslaget nævner intet om den refusion, forældre får, når børn kun 
kan komme i skole med forældrekørsel. 
 
Familierne er nedslidte og under varigt pres, så en angstpræget transport koster - fx også barnets 
og dets søskendes fritidsaktiviteter. Alene høringsfristen på dette sparekatalog er en hån mod 
handicappede børns forældre - kom dem i møde! 
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Normalitet kan ikke med et snuptag presses ned over en familie med handicappede børn. 
 
Det er nedslidte børn - og familier - hvis dagsform ændrer sig fra time til time. de er til stede i 
øjeblikket med deres handikap og især deres komorbiditeter som fx angst, depression og 
selvskade. Det kan ikke overlades til tilfældigt forbipasserende at samle dem op af akut kaos. Det 
kan føre til voldsdomme for de større elever - forældrene bliver stigmatiseret - det er 
ansvarsfraskrivelse fra kommunens side. 
De autistiske børn, som nu udsættes for stressbelastninger ved buskørsel, vil - på grund af de 
komorbiditeter, overbelastningen medfører - ende som meget dyre voksne i højt specialiserede 
boformer uden for kommunen. 
 
Forslag 11. 
Selvforsyningstanken kan vi godt lide, men stordrift og samdrift giver ikke den nødvendige 
individuelle forståelse af behov og nonverbale tegn på såvel glæde som mistrivsel. 
Mennesker med autisme er ikke produktionsenheder, men mennesker der skal leve hele deres liv 
og have deres hjem på et bosted. Dette hjem skal være et sted, hvor man trives og støttes af 
kendte og kompetente fagpersoner. 
Så enheder med godt arbejdsmiljø giver god borgertrivsel. 
Tilst og Vikingedalen er udbygget nu! 
 
Forslag 12. 
Bedre grundnormering er en rigtig god ide, det vil sikre et bedre arbejdsmiljø. 
Rehabiliteringstankegang er absolut NO GO. 
Man er født med et handicap, når man har autisme, så der er ikke noget at rehabilitere til! 
For autister er god trivsel det vigtigste af alt, og trivsel virker gensidigt på både borger og 
personale på bosteder og i lignende relationer. 
 
Forslag 14. 
For nogle autister vil en fasttilknyttet læge på bosted være en god ide, da det vil virke 
stressreducerende.  
Dette kræver, at lægen har autismeforståelse og kan kommunikere på en autismevenlig måde. 
 
 
Med venlig hilsen 

Marianne Banner  

Kredsformand 

Landsforeningen Autisme 

Kaserneboulevarden 35 8000 Århus. 

50438361, marianne_banner@yahoo.dk 

https://www.autismeoj.dk/ 
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Aarhus, d. 11. november 2022 

 

 

Høringssvar vedr. udviklingsplanen, MSB  

 

Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland har nærlæst og overvejet høringsmaterialet og takker 
for muligheden for at give respons på de konsekvenser, vi ser vil følge af de beskrevne tiltag. 

Vi ser frem til at man får startet en udvikling på handicapområdet i Århus nu, efter mange års 
holdning til, at handicappede nok forsvandt af sig selv. På autismeområdet er der kun sket stigning 
af brugere i MSB de sidste tyve år. Lige nu er 49% af alle børn med autisme i ufrivilligt skolefravær. 
Derfor skal MSB og MBU nu arbejde meget tæt sammen om at udvikle gode dag- og skoletilbud til 
børnene - ellers får MSB om 5 til 10 år en mega regning, som kommunen slet ikke kan 
imødekomme - det er jo slemt nok nu. 
 
 
Tema 1. 
 
Tidlig indsats, JA TAK! Husk tæt samarbejde med MBU. 
 
 
Tema 2. Housing First 
 
Man bør udrede de hjemløse for bl.a. autisme.  
Gør man ikke det, får man ikke sat den rigtige individuelle indsats i gang.  
 
 
Tema 3. 
 
Ad 3   
Autister modnes senere end andre unge, hvilket betyder, at de ikke nødvendigvis skal flytte 
hjemmefra i samme alder som de gængse unge. 
Udtrætning hos unge med autisme gør, at de ikke kan magte det samme efter en aktiv dag som 
andre unge. Det er ikke, fordi de ikke gider - men fordi de ikke KAN pga. autismen. Derfor har de 
brug for praktisk hjælp til f.eks. rengøring, tøjvask og lignende. 
Man skal vare sig for at tolke udvikling hos unge autister som et resultat af en mestringsindsats - 
det kan jo bare være forsinket udvikling. 
Bostøtter er en stor mangelvare, måske man burde tænke i udvikling af en linje på VIA med 
uddannelse af autismekyndige SOSU-assistenter. 
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Ad 4   
Øget brug af familiepleje forudsætter, at disse familier har en stor viden om autisme, hvis de skal 
modtage sådanne børn. 
Nogle autister føler sig som gæster blandt familiens egne børn i de hjem, hvor de er i pleje. Tænk, 
altid at føle sig som gæst og aldrig at føle sig HJEMME og tryg. Sådan et barn vil hellere bo på 
institution, for der er alle gæster/hjemme. 
Familiepleje er ikke en god løsning for autister, de kræver høj faglighed og tryghed for at trives. 
 
Ad 8   
Man kan kun have borgere fra to forskellige målgrupper på det samme bosted, hvis der er høj 
faglighed og skarp visitering samt italesættelse i dagligdagen. 
Bygningerne skal være indrettet til det og fysisk opdelt, så det er helt klart for personale såvel som 
beboere, hvilken målgruppe der bor hvor. Så vil ingen skades eller komme til at skade andre. 
 
Ad 11   
Bedre grundnormering er en rigtig god ide, da det vil sikre et bedre arbejdsmiljø. 
Rehabiliteringstankegang er et NO GO. 
Man er født med et handicap, når man har autisme - så der er ikke noget at rehabilitere til! 
For autister er god trivsel det vigtigste af alt. Trivsel virker gensidigt på både autister og personale 
på bosteder og i lignende relationer. 
 
 
Tema 4. 
 
Ad 2 
Der mangler en fastholdelsesindsats, når virksomhederne med konjunkturerne bevæger sig væk 
fra skåneaftalerne. Hvem griber så borgeren? 
2½ år til første opfølgningssamtale og derefter 4 år til næste er alt for lange intervaller. Autister 
kræver høj faglighed og tæt opfølgning fra fastholdelsesteam. 
Vi ser gang på gang, at gode arbejdspladser forringes - især ved lederskift. 
 

 

Med venlig hilsen 

Marianne Banner.  

Kredsformand 

Landsforeningen Autisme 

Kaserneboulevarden 35 8000 Århus. 

50438361, marianne_banner@yahoo.dk 

https://www.autismeoj.dk/ 
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Høringsvar  
vedr. sparekataloget og udviklings- og omstillingsplanen i Sociale Forhold og 
Beskæftigelse. 
 
Lev Aarhus takker for muligheden for at afgive høringssvar. 
 
Helt overordnet er der i vores optik mange gode tiltag, der måske varsler et paradigmeskifte 
i MSB. 
 
Vi er tilfredse med det fokus, der er lagt på forebyggelse, og håber at de varslede tiltag vil få 
den ønskede effekt. Først og fremmest til gavn for de – særligt børn og unge – der dermed 
ikke kommer i så belastede situationer, at de og familien får brug for varig hjælp.  
Vi håber ligeledes, at de forebyggende tiltag vil bringe den forventede udgiftsnedgang, 
således at der kan tilbageføres flere midler til det specialiserede socialområde. Det er der 
hårdt brug for. 
 
Vi er også meget tilfredse med, at bostederne for første gang i mange, mange år går fri af 
besparelser. Vi føler os hørt og set. Som Lev Aarhus så ofte har påpeget, er forholdene på 
bostederne for mennesker med udviklingshandicap så ringe, at beboerne mistrives, mister 
færdigheder, bliver dårligere fungerende. Af den grund anser vi det også som bydende 
nødvendigt, at der fremover arbejdes politisk på at tilføre bostederne flere midler, så 
Aarhus kan blive en god by for alle – også byens allermest sårbare, der ingen mulighed har 
for at ændre på egen situation. 
 
Der tilføres i planen en bedre grundnormering på bostederne. Til gengæld mindskes antallet 
af tillægsydelser til enkeltbeboere. I Lev Aarhus ser vi positivt på dette, under forudsætning 
af at også beboerne, der tidligere fik tillægsydelser, fremover får dækket deres behov. 
Mange mennesker med udviklingshandicap får større og sværere behov for hjælp, 
efterhånden som de bliver ældre. Til det hører vi rådmanden sige, at der fortsat vil være 
mulighed for tillægsydelser i nogle tilfælde, hvilket vi bifalder. 
 
I Lev Aarhus er vi betænkelige ved, at man vil arbejde på at nedbringe taksterne på bosteder 
uden for kommunen. Vi minder om, at også mennesker med udviklingshandicap, der bor i 
andre kommuner, har brug for den støtte, de er visiteret til. I mange tilfælde er der netop 
en god grund til, at et menneske er visiteret til et bosted i en anden kommune, oftest at der 
er behov for så specialiseret en indsats, at Aarhus Kommune ikke selv kan dække behovet. 
 
Indførelse af Tættere på de Unge og Tættere på Borgeren bifalder vi. Vi ser frem til, hvis de 
enkelte borgeres sager følges tættere, og den rigtige hjælp gives første gang. 
 
MEN ingen roser uden torne. 
Vi må på det allerkraftigste advare mod at lukke Det Kreative Værksted og Musik- & 
Medieværkstedet. Først og fremmest fordi her er mennesker i beskæftigelse, som for rigtig 
manges vedkommende ikke kan rummes på de almindelige kommunale aktivitetscentre. 
Der kan bl.a. være tale om mennesker med udviklingshandicap og en psykiatrisk 
overbygning. Vi har kendskab til flere, der har været igennem flere forgæves forsøg, men 



114/1097

først er faldet til ro, når de er landet i ovennævnte tilbud. Nu vil man så, med denne 
spareplan, føre dem tilbage til de steder, hvor de allerede har vist, at de på ingen måde kan 
trives. 
Økonomisk kan der derfor også blive tale om en meget dyr løsning, hvis man lukker DKV og 
M&MV. Ifølge spareforslaget skal der i forlængelse af lukningen af tilbuddene ansættes to 
pædagoger i de interne dagtilbud. Det giver ifølge spareforslaget en reel besparelse på 
381.000 kr. Et meget lille beløb, i forhold til de konsekvenser, der kan få for brugerne af 
værkstederne. Det er desuden dyrt at forsøge at rumme mennesker, der ikke kan klare de 
nye rammer. Vi forestiller os på ingen måde, at tilførsel af blot to pædagoger vil kunne 
dække de 42 borgeres behov, hvis de flyttes ud i de almindelige aktivitetscentre.  
 
På vegne af Lev Aarhus 
 
Anne Kjeld Pedersen 
Formand 
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I just read about that Musik & Mediaverktstan is about to face a closedown by 1/1 2024. Please, it must not happen!! Me
and my organisation i Lund Sweden that also work with culture created by people with disabilities have cooperated with
Musik & Mediaverkstan i Aarhus since 2015 and made many arrangements and workskops together. The professional way
that they work and the knowledge and skills they pocess is truly outstanding and is through our network Music United
Europe now well known in both Denmark, Sweden, Norway, Germany, Netherlands and even Japan and Australia. I had
the oppurtunity to speak to many of their people with disabilities about what huge difference Musik & Medieverkstan made
in their life. So both for them, for Musik & Medieverkstan and not at the least Aarhus Kommune itself and it's reputation
please help Musik & Mediaverkstan survive betond 2024! /Niklas Böhme Music Pedagog at Lunds Finest Daily Activities in
Lund Sweden
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Det er blevet mig bekendt, at kommunen planlægger at lukke Musik & Medieværkstedet som led i en sparerunde. Så
længe jeg kan huske, har min onkel med downs syndrom “gået på arbejde” hos Musik & Medieværkstedet i Aarhus. Det er
her han har sin hverdag, sit netværk, sine hobbyer og passioner. Han er ude af stand til at varetage et arbejde, hvilket er
blevet bevist før i tiden. Hvor skal folk som ham gå hen? Hvem skal hjælpe de handikappede med at få en tilstedeværelse,
hvor de ikke blot overlever på det yderst nødvendige, men også har et liv med mening, glæde og substans? Alt for mange
gange er folk som min onkel blevet behandlet som en byrde. Nu bliver de nedprioriteret endnu en gang. Det kan
simpelthen ikke passe, at man skal nedlægge et tiltag som Musik & Medieværkstedet, som rent faktisk beriger fysisk og
psysisk handicappedes liv på en måde, som os andre måske ikke forstår. Disse mennesker har ikke andre steder at gå
hen, og deres liv og velvære kan ikke gøres op i kroner og øre.
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Musik og medieværkstedet er en nødvendighed da det er et enestående sted hvor kreativiteten og sammenholdet skaber
unikke oplevelser og værdier. Dette kan ikke erstattes eller spares væk!
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Dette er høringssvar på meddelelsen om lukningen af Det Kreative Værksted - af Jan Thomsen, Pædagogudd. i Aarhus,
VIA UC. Det var med en stor undren, vi modtog beskeden om forslaget om at ville lukke Det Kreative Værksted i Malling.
Som lektor på Pædagoguddannelsen i Aarhus de sidste 15 år har vi haft mange samskabelser og samarbejder med denne
faglige og pædagogiske perle midt i et lokalsamfund. Denne undren fra vores side handler om, at forslaget må bero på
enten en eklatant misforståelse eller mangel på kendskab til stedets betydning for: - de tilknyttede borgeres behov for et
stærkt pædagogisk og kulturelt givende sted - borgernes og lokalsamfundets kulturelle møder, som stedet løbende
iværksætter - personalets investering i et værdigrundlag, der tager borgerens behov og udvikling seriøst Vi på
Pædagoguddannelsen i Aarhus, VIA University College, har gennem tiden haft især meritstuderende i projektarbejder
sammen med DKV, fordi stedet har en særlig æstetisk og nærværende ramme og arbejdsform samt at mange studerende
ikke har indsigt og kendskab til personer med vidtgående fysiske og psykiske handicaps. Mange af borgerne på DKV viser
tydeligt et behov for nære og trygge omgivelser, og man mærker en stor stolthed over at være med til at skabe, producere
og præsentere. Ved selvsyn har jeg ofte oplevet en betydelig ekstra indsats fra personalets side for at møde borgere med
psykiske vanskeligheder med professionel indsigt. Dette kulturelle tilbud i den sydlige del af Aarhus kan både eksilere i
langsom tid og fokuseret tid, alt efter nødvendigheden, formidlingsopgaven eksempelvis, som da vi i 2019 sammen lavede
et stort gadeteater om Olsen Banden på Sølund Musik Festival. Jeg har kendt stedet i over 30 år fra den spæde start med
et fagligt kvalitativt og udtryksmæssigt spændende stoftryksværksted som udgangspunkt. Dertil har dramaværkstedet,
træværkstedet og havens mange skabelses- og værerum være berigende for børnehavebørn, gæster, publikum gennem
tiden, ligesom de har haft udsyn og været berigende for de samarbejdspartnere, som os de har krydset undervejs. Det
know-how og den faglige viden og erfaring samt den særlige menneskelige og pædagogiske tilgang skal i min optik ikke
smides overbord med et pennestrøg. Det vil man fortryde bitterligt. Jeg stiller mig gerne beredvilligt til rådighed for
nærmere uddybning af ovenstående. Med venlig hilsen Jan Thomsen Lektor På vegne af Pædagoguddannelsen i Aarhus
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Høringssvar fra Region Midtjylland vedrørende sparekatalog 

samt Udviklings og Omstillingsplan for MSB 

 
 
 
 
 
 
Region Midtjylland anerkender kommunens udfordringer med at få 
budgettet på især det specialiserede socialområde til at balancere. 
Det er en national problemstilling, at stadig flere borgere har behov 
for omfattende støtte. Region Midtjylland bakker op om kommunens 
plan for investering i flere tidlige indsatser med det formål at vende 
udviklingen og vil med interesse følge udviklings- og 
omstillingsplanen.  
 
Under forudsætning af de politiske godkendelser af 
samarbejdsaftalen for 2023-25, og som er i politisk proces i 
december 2022 skal Region Midtjylland samtidig tilkendegive, at vi 
ser frem til at tættere og styrket samarbejde på tværs af kommune 
og region i forbindelse med implementering af de indsatser, der her 
er aftalt.  
 
Herunder også et håb om, at udviklings- og omstillingsplanen vil 
medføre en kortere kommunal sagsbehandlingstid, så indsatser kan 
iværksættes hurtigere. Regionen indgår fx gerne i udvikling af mindre 
indgribende indsatser og kan eventuelt også levere specialiseret 
rådgivning til kommunalt tilbud. Region Midtjylland indgår også gerne 
i et tættere samarbejde omkring den psykiatriske behandling. Fx 
udvikling af nye gruppetilbud for patienter og pårørende og styrket 
sammenhæng i indsatser og koordinerede indsatser, samt 
implementering af lettilgængelige tilbud til børn og unge, jf. 
psykiatriaftalen og samarbejdsaftalen om børn og unge i psykisk 
mistrivsel. Region Midtjylland håber også, at Aarhus Kommune vil 
indgå i et tværsektorielt samarbejde omkring forebyggelse af 
magtanvendelser og indsatser til forebyggelse af tvangsindlæggelser. 
 
 
 

Dato 24-11-2022

Ulla Falkesgaard Sørensen

Tel. +4523819053

Ulla.Soerensen@social.rm.dk

1-30-73-88-22

Side 1
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3675278
Dato for oprettelse: 2022-11-24 20:07:58

Afsender

Navn: Palle Eli Jensen
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: SIND Aarhus-Samsø

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Høringssvar på spareforslag. Vi har i bestyrelsen for SIND Aarhus-Samsø drøftet spareforslagene og er enige om at
formulere mere generelle holdninger til forslagene, med enkelte nedslag om enkelte forslag. Vi er enige om at beklage, at
der nedlægges/reduceres i tilskud til tilbud, der ofte har mere samværsfokus end aktivitetsfokus. Det er væsentligt for den
psykiske sundhed, at der er tilbud om deltagelse i tilbud, der kan bekæmpe ensomhed, og ikke har noget krav om, at man
bliver umiddelbart i stand til en form for tilknytning til arbejdsmarkedet ved at benytte tilbuddet. Det er vigtigt, at man støtter
tilbud, der giver mennesker mulighed for at bruge kreative og kunstneriske evner/lyster uden at der er umiddelbar
tilknytning til hel eller delvis selvforsørgelse. Disse bemærkninger relaterer sig til forslag nr. 16 og 9. Når der i spareforslag
nr. 9 om ”justering af kapacitet på væresteder og dagsaktiviteter” nævnes, at det forudsættes, at
civilsamfundsorganisationer vil indgå i samarbejdet om at udvikle nye typer af meningsfulde fællesskaber skal det
pointeres, at det forudsætter gensidig samarbejdsvilje, herunder også økonomisk, for at sikre kvalitet. Vedrørende pkt.4 om
øget digitalisering vil vi påpege, at en væsentlig del af befolkningen har udfordringer med at betjene digitale løsninger.
Derfor vil vi anbefale, at der – og det gælder for hele kommunen – afsættes midler til personale til personlig betjening af de
mennesker, der har behov for hjælp til håndtering af MitID og Borger.dk osv. Som vi forstår forslag 11 og 12 vil vi rose for
en konstruktiv tilgang, hvor man ved øget kvalitet opnår besparelser. Vi vil i SIND gerne samarbejde om andre initiativer,
der vil medføre besparelser. Det kan fx være mere kvalificeret inddragelse af pårørende til psykisk sårbare, fx ved
anvendelse af ”åben dialog” o.l. Som vi læser forslag 1 og 2 er de udtryk for en nedjustering til realistisk niveau, men vi
håber, at der stadig vil være øget mulighed for ansættelse af fx Peers, og ”skåne-/flex-jobbere”, også hos ngo’ere. P.b.v.
Palle Eli Jensen Formand for bestyrelsen for SIND Aarhus-Samsø
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Høringssvar på spareforslag. 

 

Vi har i bestyrelsen for SIND Aarhus-Samsø drøftet spareforslagene og er 

enige om at formulere mere generelle holdninger til forslagene, med 

enkelte nedslag om enkelte forslag.  Vi er enige om at beklage, at der 

nedlægges/reduceres i tilskud til tilbud, der ofte har mere samværsfokus 

end aktivitetsfokus. Det er væsentligt for den psykiske sundhed, at der er 

tilbud om deltagelse i tilbud, der kan bekæmpe ensomhed, og ikke har 

noget krav om, at man bliver umiddelbart i stand til en form for 

tilknytning til arbejdsmarkedet ved at benytte tilbuddet. Det er vigtigt, at 

man støtter tilbud, der giver mennesker mulighed for at bruge kreative og 

kunstneriske evner/lyster uden at der er umiddelbar tilknytning til hel 

eller delvis selvforsørgelse. Disse bemærkninger relaterer sig til forslag nr. 

16 og 9.  

Når der i spareforslag nr. 9 om ”justering af kapacitet på væresteder og 

dagsaktiviteter” nævnes, at det forudsættes, at 

civilsamfundsorganisationer vil indgå i samarbejdet om at udvikle nye 

typer af meningsfulde fællesskaber skal det pointeres, at det forudsætter 

gensidig samarbejdsvilje, herunder også økonomisk, for at sikre kvalitet. 

Vedrørende pkt.4 om øget digitalisering vil vi påpege, at en væsentlig del 

af befolkningen har udfordringer med at betjene digitale løsninger. Derfor 

vil vi anbefale, at der – og det gælder for hele kommunen – afsættes 

midler til personale til personlig betjening af de mennesker, der har 

behov for hjælp til håndtering af MitID og Borger.dk osv. 

Som vi forstår forslag 11 og 12 vil vi rose for en konstruktiv tilgang, hvor 

man ved øget kvalitet opnår besparelser. Vi vil i SIND gerne samarbejde 
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om andre initiativer, der vil medføre besparelser. Det kan fx være mere 

kvalificeret inddragelse af pårørende til psykisk sårbare, fx ved 

anvendelse af ”åben dialog” o.l. Som vi læser forslag 1 og 2 er de udtryk 

for en nedjustering til realistisk niveau, men vi håber, at der stadig vil 

være øget mulighed for ansættelse af fx Peers, og ”skåne-/flex-jobbere”, 

også hos ngo’ere. 

 

P.b.v. 

 

Palle Eli Jensen 

Formand for bestyrelsen for SIND Aarhus-Samsø 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7555582
Dato for oprettelse: 2022-11-24 11:15:10

Afsender

Navn: Viggo Jonasen
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Socialpolitisk Forening Jylland-Fyn

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

SOCIALPOLITISK FORENING JYLLAND-FYN MSB HØRINGSSVAR VEDR. BESKÆRINGEN AF BPA ORDNINGEN,
HANDICAPHJÆOPER0RDNINGEN SpareKataloget SK 13 Besparelse på Handicaphjælperordningen – BPA ordning.
Forslaget om ansættelse af en ”sundhedsperson” til at presse timetallet pr bruger ned på BPA området - peger på sværere
levekår, ringere trivsel, for mennesker med et betydeligt handicap. Det synes som om tankegangen er: hvis man ansætter
en "sundhedsperson" til at overbevise personen med handicap om at hun "i virkeligheden" (med opbydelse af alle kræfter)
kan klare lidt flere ting i dagligdagen, kan man presse hjælper-timetallet pr bruger ned på BPA området. Den tankegang
giver anledning til socialpolitisk bekymring. Det vil stresse både bruger og hjælper. I Århus Kommune har området i en
årrække været præget af underfinansiering budgetmæssigt, især fordi der ikke er taget højde for, at antallet af mennesker
med komplekse problemer vokser mere end den procentvise befolkningstilvækst. Årligt konstateres betydelige
budgetoverskridelser - det skal kommunen have ros for, fordi det tyder på, at man i bevillingspraksis vægter borgernes
faktiske behov og retssikkerhed højere end budgetrammen. Hjælperordningen - engang kaldet Århus kommunes flagskib
på socialområdet, eller "Århus-ordningen" - har til formål at sikre en helhedsorienteret, fleksibel hjælp til borgere med
omfattende fysiske funktionsnedsættelser, som selv kan være daglig leder for et team af hjælpere. Der er godt 2000
mennesker på landsplan, hvis liv og hverdag er afhængige af en BPA-ordning. Det bør ikke være en kamp for dem med
eksisterende ordning, at få lov at beholde den hjælp, de har brug for ved den årlige revurdering - heller ikke selvom en
sundhedsfaglig medarbejder kan anbefale brug af ble eller en aktuator på køleskabsdøren. BPA-brugerne er mennesker
med en aktiv og fleksibel hverdag - hvor de alle bidrager aktivt til samfundet, med hvad de nu hver især evner og brænder
for. Det bør heller ikke være en kamp for de nytilkomne kandidater til ordningen - hvad enten de er nyskadede eller lige
fyldt 18 år. Visitationen skal heller ikke her opleves som om man skal passere en bevæbnet portvogter - i en situation, hvor
borgeren oftest ikke kender sine rettigheder og muligheder i et stort og komplekst system, og hvor man sidder med alle
sine begrænsninger krænget ud på bordet. Fra politisk side ønskes det, at unge med handicap i langt større omfang end i
dag, sammen med alle andre unge kommer i uddannelse og arbejde. Den bølge kommer aldrig i gang, hvis de unge i
stigende omfang låses fast til hjemmet. Målgruppen er i øvrigt ikke kendt for at ønske at have en hjælper hos sig i større
omfang end nødvendigt. Hjælp efter BPA-bestemmelserne må i øvrigt rent juridisk ikke udmåles på samme måde som
hjemmehjælp efter §83 - derfor ser vi heller ingen grund til at bekoste yderligere sundhedsfaglig ekspertise. Målgruppen
har ikke noget betydeligt rehabiliterings-potentiale ifht. selvhjulpenhed - de har et varigt og omfattende, fysik handicap. I
tvivlstilfælde benyt i stedet gratis konsulentbistand fra VISO, DUKH eller relevant handicaporganisation.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5632637
Dato for oprettelse: 2022-11-24 11:21:19

Afsender

Navn: Viggo Jonasen
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Socialpolitisk Forening Jylland-Fyn

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

SOCIALPOLITISK FORENING JYLLAND-FYN MSB HØRINGSSVAR VEDR. SPAREKATALOG (SK) og UDVIKLINGS-
OG OMSTILLINGSPLAN (U&O) - Social- og Beskæftigelsesafdelingen Beskæftigelsesområdet (SK 1-5, U&O tema 4) SK2
Nedlæggelse af arbejdsgiverpuljen er vel en ren overvæltning af udgift til andre magistratsafdelinger, hvorfor virkningerne
vil ses på afdelingernes personale-beskæftigelses-budgetter -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 Generelt skal bemærkes, at
de udgiftsbeskæringer der forventes i U&O som følge af, at flere hjemløse og mennesker med handicap forventes at
komme i arbejde, ikke ses afspejlet i mer-indsats i beskæftigelsesforvaltningen. De omfattende beskæringer i jobcentrene
må vel alt andet lige forventes at give megen tumult og dermed risiko for sværere prioritering af indsatsen for hjemløse og
handicappede. Mindre satsning på udsigtsløse ressourceforløb må hilses med tilfredshed. Hjemløse- og forsorgs-området:
SK 8-9-10, U&O tema 2 Socialrådmanden antager, at intensiveret Housing First indsats vil mindske antallet af brugere af
akutpladser og væresteder samt brug af forsorgshjem, ikke mindst unge brugere – hvorfor det vil være uproblematisk at
skære ned på antal pladser og medarbejdere. (Sparekataloget 8-9-10) HVIS flere unge hjemløse kommer i bolig og får
job/uddannelse – og får en sådan støtte, at de kan bevare bolig og job/uddannelse – ja, så kan antagelsen måske vise sig
rigtig og nedlukningen hhv. beskæringen af åbningstid på værestederne være uproblematisk. I U&O planens tema 2
Hjemløse omtales ikke sådan mer-støtte. Ejheller mer-indsats fra Beskæftigelsesafdelingen. Housing First-strategien
forudsætter i øvrigt, at der er små, almene lejligheder, som er til at betale, til rådighed. Men der er allerede meget lang
venteliste hos kommunens akut-boligtildeling... og der forventes massenedbrydning af gode lejemål i vestbyen. Psykiatri-
og Handicap-området SK 11-14, U&O tema 3 SK 11-12 ”Hjemtagning” og ”Bedre grundnormering – færre tillægsydelser” -
er forslag om, at færre ansatte i botilbud, i alt 13 årsværker, skal tage sig af flere brugere. De fleste botilbud er i forvejen
meget sparsomt normeret personalemæssigt. Selvom en bedre grundnormering i sig selv er en god idé, er den samlede
effekt: færre ansatte. Det kan næppe undgå at stresse bostedernes ansatte og beboere yderligere. U&O-planens
indeholder forslag om personaleudvidelser i tema 3 pkt 3.3 (4), 3.6 (1) 3.7 (12) og 3.9 (12) – de eneste steder, hvor man
opererer med flere folk til at passe det ekstra arbejde. Særligt bemærkes om 3.7, at mindskelse af sagsantal pr rådgiver til
noget mere forsvarligt, kan være en egentlig forbedring. Men det forekommer lidet overbevisende, at de forudsatte
udgiftsreduktioner ved en lille forøgelse af antallet bostøttepersonale (3.9) i øvrigt vil kunne opnås – og da slet ikke på blot
et år. Vi frygter, at de forudsatte besparelser vil blive udmøntet som rammebeskæringer – grønthøsterbeskæringer – med
ringere vilkår for brugere og ansatte til følge. SK 13 – ansættelse af en sundhedsperson til at presse timetallet pr bruger
ned på BPA området - peger på endnu sværere levekår for mennesker med et betydeligt handicap. SK 16 og 17 –
nedlæggelse af forskellige tilbud, væresteder m.v., for mindre grupper brugere med svære handicap – Det Kreative
Værksted, Medieværkstedet, Oplysningsforbundene, Hjerneskade-foreningen, Skiftesporet, Fristedet, Mødestedet – og
henvisning af de pågældende mennesker til ”andre meningsfulde fællesskaber” vil uundgåeligt medføre, at en større del af
de pågældende brugere reelt vil blive efterladt i ensomhed og væsentligt mindsket livskvalitet. De allerede indkomne
høringssvar peger entydigt i samme retning. Århus vil blive en koldere kommune ved realisering af disse
nedskæringsforslag. U&O TEMA 5 – DIGITALISERING, AFBUREAUKRATISERING OG ADMINISTRATION De beskrevne
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tiltag og udgiftsreduktioner forekommer lidt luftige. U&O TEMA 6 - RESSOURCERNE SKAL BRUGES, HVOR DE
SKABER MEST VÆRDI Overskriftens bestræbelse kan ingen være uenig i. 6.1 FGU: her belyses ikke, om den mindre-
end-forventede efterspørgsel har sin oprindelse i mindre tilgang end forventet og/eller større frafald end forventet. I øvrigt
er overførslen af de 30 mio til det specialiserede socialområdet (del af de 115 mio) vel en rent regnskabsteknisk affære.
U&O TEMA 7 - KORTLÆGNING AF BYGNINGSMASSEN I SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 7.2 Lavere
husleje i Værkmestergade vil naturligvis være en god ting. 7.3-7.4 Salg af Katrinebjergvej 83 bør – ikke socialpolitisk men –
byhistorisk overvejes nøje, især hvis salg påtænkes med henblik på nedrivning. Det fremgår ikke, om tilsvarende
overvejelser vil være relevante ved 7.4
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3720424
Dato for oprettelse: 2022-11-23 10:57:11

Afsender

Navn: Rasmus Jørgensen
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Socialpædagogerne Østjylland

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Se vedhæftede fil
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Høringssvar vedrørende Udviklings- og omstillingsplanen i Sociale Forhold og Beskæftigelse 

Socialpædagogerne Østjylland takker for muligheden for at indgive høringssvar til Aarhus Kommunes 

udviklings- og omstillingsplan.  

Først vil vi gerne kvittere for planens hensigt i forhold til at gøre noget ved en uholdbar situation. Det 

sociale område i Aarhus Kommune har gennem flere år været præget af en ubalance i forhold til det reelle 

behov på området og de tilførte midler. Denne plan sammen med det indgåede budgetforlig i 2022 er en 

måde, hvorpå dette skal løses, og målet er, at der kommer en realisme i det reelle udgiftsbehov, som også 

bliver indfriet politisk ved fremtidig budgetlægning. Det er vigtigt, at Byrådet de næste år er deres ansvar 

bevidst. For med realiseringen af denne plan, er der stadig brug for midler til udvikling af det sociale 

område i Aarhus Kommune.  

Generelt ser vi positivt på den fremsatte plan. Flere af initiativerne kan med den rette implementering 

bidrage til en bedre indsats overfor borgerne. Vi er ligeledes særdeles positive over, at provenuet fra 

investeringsmodellerne på beskæftigelsesområdet overgår til socialområdet.  

Vi vil dog gerne pointere to tiltag, som vi er skeptiske overfor.  

Det første tiltag er Tema 3 – nr. 5 vedrørende hjemtagning af borgere og genforhandling af priser.  

Vi bliver altid bekymrede, når (hjemkommuner) vil genforhandle priser på eksterne tilbud til egne borgere. 

Set ud fra et helhedsperspektiv, vil borgerne altid tabe på dette. De eksterne tilbud bliver presset på deres 

økonomi, som i sidste ende vil gå ud over borgerne samt medarbejdernes arbejdsmiljø. Når det så er sagt, 

kan vi godt se det kloge i at genforhandle priser, hvis der er særtilfælde af eksterne tilbud, som har en 

uhensigtsmæssig prisstruktur. Dette er Aarhus Kommune selvsagt nødt til at reagere på, idet det er penge, 

der går fra øvrig drift.  

Det andet tiltag, vi er skeptiske overfor, er spareforslag nr. 12 vedrørende bedre grundnormering og færre 

tillægsydelser.  

Overordnet er vi positive overfor selve ideen, idet det vil medføre flere faste medarbejdere og færre 

vikarer. Men vi har svært ved at forstå, hvordan dette tiltag vil medføre en så markant personalereduktion, 

som der antages i planen. Samtidig fremgår det ikke tydeligt, om besparelsen kun rammer udførerledet, 

eller om besparelsen også rammer der, hvor tillægsydelsen bliver forhandlet.    

Vi håber, at planen overordnet er med til at give ro samt få skabt en balance på området, hvor der bliver 

udviklet gode løsninger til borgerne og samtidig en realisme i budgettet. Det har borgere og medarbejdere 

brug for. 

Socialpædagogerne Østjylland bidrager gerne til drøftelser om ovenstående eller om øvrige tiltag på det 

sociale område i Aarhus Kommune.  

Med venlig hilsen 

Gert Landergren Due 

Formand for Socialpædagogerne Østjylland  
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1154651
Dato for oprettelse: 2022-11-24 07:31:46

Afsender

Navn: Erik Morten Jensen
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Stefanshjemmet

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Se venligst vedhæftede
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Bo- og aktivitetstilbud.
 

Stefanshjemmet har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune 
 

         
        

    
 
 
 
 

 
 
 
    
  
     Stefanshjemmet den 23. november 2022 
 
Høringssvar ift. Aarhus Kommunes sparekatalog  
 
På Stefanshjemmet i Aarhus er vi bekendt med, at Aarhus Kommune, i det offentliggjorte sparekatalog ift. 
Budget 2023 foreslår en besparelse på tilskuddet til Hjerneskadeforeningen i Aarhus. 
 
Vi vil hermed opfordre til at denne besparelse tages af bordet. Hjerneskadeforeningen gør et godt og dygtigt 
arbejde for en særdeles sårbar borgergruppe – det oplever vi ofte på og omkring Stefanshjemmet. 
 
Hjerneskadeforeningen er helt afhængig af det kommunale tilskud, og deres vigtige arbejde vil blive 
undermineret af den foreslåede besparelse – til skade for de Aarhus borgere der må leve med et svært 
handicap. 
 
Bedste hilsener 
Jens Maibom Pedersen, formand for bestyrelsen på Stefanshjemmet.  
 
 
 

 

Carl Nielsens Vej 2 
8000 Aarhus C 
Telefon  87 33 19 00 
Fax.        87 33 19 05 
E-mail.   info@stefanshjemmet.dk  

 

  Stefanshjemmet 
     - et leve´nde sted 
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Sparekatalog for Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Poul Bastrup Kræmer 

Forening / organisation 

Sundhed og omsorg 

HS8826048 

H520 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8826048
Dato for oprettelse: 2022-11-23 14:12:55

Afsender

Navn: Poul Bastrup Kræmer
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Sundhed og omsorg

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Kære Rådmand m.fl. Sender hermed en fil til gennem læsning. På forhånd tak! Med de bedste ønsker,- på
foreningens/klubbens vegne. Poul Bastrup Kræmer. (Skiftesporet)
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Til: Rådmanden. Aarhus Rådhus. Sundhed og Omsorg. 

Det er med stor bekymring og ængstelse, at vi i vores forening /klub 

(Skiftesporet) har modtaget en melding om, at vi muligvis står med de facto 

om, at blive nedlagt og sparet væk i det nye budget forlig gældende fra 2023. 

Vi er en gruppe psykisk sårbare mennesker, der har hårdt brug for kontinuitet, 

forudsigelighed og ikke mindst tryghed i hverdagen. 

Disse parametre har vi heldigvis fået oparbejdet gennem en længere årrække. 

Det vil ikke kun være trist, men direkte helbredstruende på det psykiske 

område, at nedlægge en efter forholdende rimelig velfungerende 

forening/klub. 

Vi har i et vist omfang fået etableret et selv hjælpende team, der kan varetage 

de lette hverdagsproblemer der til alle tider vil kunne opstå i en kaotisk 

hverdag for de fleste mennesker. 

I de seneste år og især gennem valgkampen, har samtlige partier peget på, at 

psykiatrien lider under mangel på ressourcer og pladsmangel. Psykiatrien har 

det svært i vort samfund. Nedskæringer på nedskæringer. Vær dog med til at 

BEVARE de forholdsvise små selvhjulpne foreninger/klubber (Skiftesporet) i 

dette tilfælde. Det koster så lidt (36.000 kr. Pr. år)  

Vi har et godt samarbejde med Fristedet som også er nedlukningstruet på 

samme matrikel (Katrinebjerg vej 81 A.) Derfor er det vigtigt at bibeholde 

denne sammenhæng i disse trykke rammer. 

Det bliver jo samfundsmæssigt betydelig omkostnings krævende, når og hvis 

disse sårbare mennesker skal indlægges på psykiatrisk hospital. Utrygge, 

frustrerede, og en form for hjemløshed. 

Kom se og møde os inden I tager en beslutning. I skal være meget velkommen 

til en kop kaffe/the i en kold tid.  

Med de bedste ønsker og intentioner: Skiftesporet.  
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Lasse Mortensen 

Forening / organisation 

Sølund Musik-Festival 

HS1158427 

H520 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1158427
Dato for oprettelse: 2022-11-09 13:57:59

Afsender

Navn: Lasse Mortensen
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Sølund Musik-Festival

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Sølund Musik-Festival Har siden 1996 været samarbejdspartner til Musik & Medieværkstedet. Som verdens største festival
for- og med mennesker med udviklingshandicap har vi oplevet hvordan Musik & medieværkstedet har været både kulturel
inspirator og accelerator for de udviklingshæmmedes egen subkultur. Vi lever i en tid hvor økonomiske prioriteringer
konstant er på dagsorden, og vi skal alle forholde os aktivt til det faktum, at der ikke er penge til alt det, vi ønsker os. Det
må vi acceptere. MEN! Samtidig er det vores borgerpligt at hjælpe -, støtte – og skabe opmærksomhed til de mennesker
(læs: politikere), der skal prioritere pengene. Hvis de spare foranstaltninger de iværksætter direkte skaber merudgifter i
forhold til de eksisterende tilbud. Det er netop det der sker hvis de lukker Musik & Medieværkstedet pr. 1. januar 2024. En
lukning af Musik & Medieværkstedet betyder en flytning af de borgere der aktuelt benytter tilbuddet over til de kommunale
aktivitetstilbud. Gode tilbud, men tilbud ikke kommer til at leveretilnærmelsesvis de samme resultater som Musik &
medieværkstedet gør. Der bliver IKKE lavet et alternativ med samme fokus på musik og medier. Der bliver IKKE lavet et
nyt tilbud der kan rumme de borgere, der har brug for fred og ro – genkendelighed – selvstændighed – faste rammer –
tålmodighed, og en tro på at vi nok skal nå de mål, vi har sat. Det er så vigtigt, at vi erkender, at der er borgere, der ikke
kan indgå i de store sammenhænge, som de kommunale tilbud er. Der ikke kan indgå i et arbejdsforhold, selvom vi gør alt
for at tilpasse forholdene til den enkelte borger. De er musikere, de er "handipresse" journalister, de er kort sagt kunstnere
på hver deres virkefelt. De elsker deres arbejde… Vi har været medfinancierende i koncert ture i både indland og udland.
Vi har, ikke uden en vis stolthed repræsenteret "DET VI KAN", når vi har de rigtige rammer at arbejde i. Den ramme er
Musik & Medieværkstedet. Mere en 50 Covid 19 koncerter blev det til, og gav stort glæde og håb til alle de mennesker der
blev spillet for på landets bosteder. Generelt financierer "Værkstedet" selv en stor del af deres ture. Uden offentlige tilskud.
Festivalen startede i 2015 et internationalt seminar – Music Unites Europe(MUE) for musikere med udviklingshandicap. 25
kursister fra 4 lande satte hinanden stævne til 8 dages seminar, med musik, performance og personlig udvikling. Det blev
fra starten en kæmpe succes. Hele "rygraden" i seminaret er Musik & Medieværkstedet. De har med entusiasme og
smittende glæde "gået til opgaven med krum hals". Vi har i fælleskab udviklet projektet i en betydelig mere progressiv
retning. I 2022 Satte vi 5 musikere fra Musik & Medieværkstedet sammen med 20 diakonstuderende fra Diakon højskolen i
Aarhus. Find selv ud af hvad I kan, hvordan I vil gribe det an, ingen umiddelbar støtte af undervisere, men med retten til at
bede om støtte – Vi skal have en gospelkoncert i forbindelse med festival gudstjenesten og efterfølgende skal I optræde på
store scene med 6 numre der skal relatere til de største artister der har optrådt på festivalen. Det blev en kæmpe succes,
hvor energien, glæden, sammenholdet og kærligheden til det de er bedst til lyste ud af hele holdet. Det var en stjernestund.
MUE's samarbejde med Diakonhøjskolen er ikke det eneste samarbejde som Musik & Medieværkstedet har været
"krumtappen" i. Tætte relationer til VIA Aarhus, projekter med forskellige kor i Aarhus i forbindelse med koncertrækkerne
der er afviklet på Sølund Musik Festival. Vælger Aarhus Kommune at nedlægge "Værkstedet" trækker man gulvtæppet
væk under en gruppe mennesker, der simpelthen ikke kan passe ind i andre rammer. Værkstedet giver tryghed,
selvbestemmelse, medinddragelse og sidst men ikke mindst mærkbar udvikling i den udviklingshæmmedes liv. Bliver
besparelsen en realitet betyder det væsentligt øgede udgifter til ekstra bemanding, psykologtimer, medicin, mistrivsel med
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øget hjemmepleje som konsekvens. Da den største del af værkstedets "brugere" ikke vil kunne benytte de andre
kommunale tilbud, de sygemelder sig, og de bliver de hjemme, med øget udgifter til personale på bostederne som
konsekvens. Alt i alt bliver det astronomiske merudgifter på både den korte- som den lange bane. Se det var jo ikke
tanken, med den øvelse man er i gang med. Derfor tillader vi os at skrive til jer, eller rettere ansér vi det som vores pligt at
gøre opmærksom på at "øvelsen" kommer til at koste flere penge end den eksisterende ordning. Dertil en masse
menneskelige udgifter. Udgifter som ikke kan gøres op penge.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Jakobsen Ulla 

Forening / organisation 

Tours on wheels 

HS1525254 

H520 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1525254
Dato for oprettelse: 2022-11-21 07:37:52

Afsender

Navn: Jakobsen Ulla
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Tours on wheels

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Vi finder spare forslagene dybt bekymret, da det gøre mistrivslen og ensomheden endnu værre, da tager alt det fra, som
gøre man kan leve og ikke kunne overleve.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

lars christensen 

Forening / organisation 

Værestedets brugerforening 

HS3864081 

H520 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3864081
Dato for oprettelse: 2022-11-23 07:30:23

Afsender

Navn: lars christensen
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Værestedets brugerforening

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Svar på høring om spareforslag 2023-2026, MSB – nr.9 Justering af kapacitet på væresteder og dagsaktiviteter
Værestedets brugerforening advarer mod at fyre personale eller holde mere lukket på Værestedet i Jægergårdsgade 107.
Under den nuværende energikrise med høje forbrugsregninger og flere afslag på ydelser, er der kommet en helt ny gruppe
af hjemløse. Under coronaepidemien fik en del hjemløse i Aarhus boliger. De har svært ved at være i de boliger og det
kommer til at bryde sammen for dem hvis Værestedet lukker tidligere eller åbner senere, eller holder lukkedage. Mange af
de unge der har fået en bolig kommer på Værestedet. At der skulle være færre hjemløse er ikke noget vi kan se på gaden.
Der er kommet flere. De sover i busgaden, Bruuns Galleri og gågaden. Der er her tale om danske hjemløse. Kun 10
personer fra Værestedet er med i hjemløsetællingen og dermed statistikken. Men der er mange flere. At der er ledig
kapacitet på Aarhus herberger er heller ikke noget vi kan genkende?! Når vi ringer er der ventelister ale steder. Der skal
stå ledige pladser klar til akut brug. Når brugere bliver løsladt fra fængslet må de vente i flere dage på at komme ind på et
herberg. Kortere åbningstider på Værestedet betyder at flere brugere er samlet i kortere tid. Det vil medføre en stigning i
problemer og dermed kræve mere personale. Kortere åbningstid for Værestedet vil desuden medføre en stigning i alvorlig
vold udenfor Værestedet og oppe i resten af byen. Når personalet er gået bliver trusselsbilledet større udenfor Værestedet.
Hvis Værestedet lukker tidligere vil det betyde flere timer hvor de mest udsatte er udsat for kriminelles vold og regler.
Værestedet tilbyder som det eneste sted et gratis måltid mad. Det giver sundhed og et længere liv. For nogle brugere er
Værestedet deres eneste netværk. For stofbrugerne/misbrugerne vil kortere åbningstid betyde at de ikke kan få værktøj.
De kommer til at hive brugte sprøjter op af kanylespandene. Stofbrugerne vil desuden blive synlige i opgange med videre i
resten af byen, fordi de ikke tør sidde i Nåleparken efter personalet er gået. Brugerforeningen bemærker at Aarhus
Kommune i 2017 netop udvidede åbningstiden for Værestedet på grund af vold, ballade og kanyleaffald i resten af byen.
Disse gode erfaringer skal væltes igen? På Værestedet står der folk og venter inden åbning klokken 8 for at få
morgenmad. Konsekvensen for de brugere er hård hvis Værestedet skal holde mere lukket. Nogle bor på herberg og skal
ud tidligt om morgenen. Hvis du bor på et natherberg må du vandre rundt til sent om aftenen, hvis Værestedet for
eksempel lukker klokken 18. Fem brugere af Værestedet er døde den seneste måned. Med venlig hilsen Værestedets
brugerforening Lars Christensen
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Birthe Windfeldt 

Forening / organisation 

Zonta Aarhus II 

HS2705085 

H520 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2705085
Dato for oprettelse: 2022-11-24 16:28:45

Afsender

Navn: Birthe Windfeldt
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Zonta Aarhus II

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Behold personalet på Ryhave Kollegiet!! Zonta Aarhus II er en organisation der bl.a. støtter udsatte kvinder. Vi har
igennem mange år støttet Ryhave Kollegiet med forskellige ting. Nogle piger har vi støttet økonomisk, bl.a. med hjælp til
indkøb af en computer de skal bruge i deres studier. Vi har også hjulpet med indretning af pigernes lejligheder, ophæng af
lamper, budgetlægning, forberedelse til jobsamtaler osv. Gennem vores kendskab til stedet, har vi set vigtigheden i, at der
er personale til at tage hånd om de sårbare kvinder der bor på stedet. Vi har set, hvordan de hjælper pigerne med at få en
hverdag til at fungere med de udfordringer mange af pigerne har. Vi har set, hvordan de sørger for at pigerne bliver en del
af det netværk der er på stedet. En del af pigerne fik det mærkbart dårligere under Corona nedlukning. Kontakten til os i
Zonta har foregået igennem stedets personale. Hvis der har været brug for hjælp, har de kontaktet os. Det bliver
svært/umuligt at fortsætte dette samarbejde uden dem. Vi synes, Aarhus Kommune har en forkert løsning på, hvordan
pigerne kan hjælpes uden et fast tilknyttet personale. Det foreslås, at de kan henvende sig til bl.a. Mødrehjælpen. Men
med det vi kender til pigerne, så vil det være for angstprovokerende for dem og det vil også være nærmest umuligt at finde
overskud til det. De behøver hjælp til at søge hjælp. Det er ofte svært og meget tidskrævende at få opbygget et
tillidsforhold til kvinderne. Der var vel en grund til, at Ryhave Kollegiet blev indrettet til sårbare enlige mødre? At nedlægge
stillingerne, vil ikke blive en besparelse, det vil tværtimod give øgede omkostninger, når pigerne og deres børn skal samles
op igen. Zonta Aarhus II håber inderligt at denne besparelse ikke bliver gennemført. På Zonta Aarhus II vegne Lotte Precht
og Birthe Windfeldt
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Peter 

MED-udvalg 

Handicap 

HS4955075 

H520 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4955075
Dato for oprettelse: 2022-11-15 10:40:32

Afsender

Navn: Peter
Udtaler sig som: MED-udvalg
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Handicap

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hej Aarhus Kommune jeg har venner der arbejder på musik og værkstedet jeg hører den hver år til Sølund med over når
de spiller noget rigtig godt musik og det er et selvmål af de laver sådan noget fis for ellers er det ikke særlig sjovt og være
handicappet her i Aarhus så Aarhus Kommune stop jeg selv Det var musik og medierværksted KH Peter lad det være
Please
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

David Benjamin shaltiel 

MED-udvalg 

medieværkstedet 

HS1827185 

H520 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1827185
Dato for oprettelse: 2022-11-19 20:53:37

Afsender

Navn: David Benjamin shaltiel
Udtaler sig som: MED-udvalg
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: medieværkstedet

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hvorfor skal man lukke tilbud ned på udviklingshæmmet når de alligevel ikke kan passe ind i en Rema 1000 eller Netto De
har deres musik som de går op i at det skal de blive ved med at have Jeg synes Aarhus Kommune Skulle tænke sig godt
om inden lukker de ned
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Karen Rasmussen 

MED-udvalg 

Sociale Forhold og Beskæftigelse 

HS4001534 

H520 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4001534
Dato for oprettelse: 2022-11-21 12:16:53

Afsender

Navn: Karen Rasmussen
Udtaler sig som: MED-udvalg
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Vedlagt er: - APSA-bemærkninger til Udviklings- og omstillingsplanen fra HMU i MSB - APSA-bemærkninger fra MED-
udvalg i MSB til Udviklings- og omstillingsplanen
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14. november 2022 
Side 1 af 3 

APSA-bemærkninger til HovedMED-udvalget i Sociale Forhold og 
Beskæftigelse til Udviklings- og omstillingsplan (B-katalog) 
 
Udviklings- og omstillingsplanen har været sendt til behandling og kvalificering 
i Sociale Forhold og Beskæftigelse. HovedMED-udvalget har i den forbindelse 
inddraget de lokale MED-udvalg til at bidrage med belysning af arbejdsforhold, 
personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold (APSA).  
 
HovedMED-udvalget har modtaget APSA-bemærkninger fra 26 MED-udvalg. 
De har drøftet bemærkningerne på et ekstraordinært møde d. 15. november 
2022.  
 
Medarbejdersiden i HovedMED-udvalget ønsker at afgive følgende bemærk-
ninger:  
 
Generelle betragtninger 
Medarbejdersiden anerkender Udviklings- og omstillingsplanens vision om et 
gearskifte i social- og beskæftigelsespolitikken for at sikre det nødvendige 
økonomiske råderum til flere tidlige forebyggende indsatser. Medarbejdersi-
den hæfter sig dog ved, at Udviklings- og omstillingsplanen er overordnet be-
skrevet. Det er således svært at gennemskue, hvilken konkret betydning det 
får for medarbejdernes arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold 
og arbejdsmiljøforhold i Sociale Forhold og Beskæftigelse.  
 
Medarbejdersiden ønsker at understrege, at gentænkningen og gearskiftet 
rummer store forandringsprocesser med stor arbejdsmiljømæssig betydning. 
Forandringer tager tid og påvirker drift og stabilitet hos medarbejdere og le-
dere. Kompetenceudvikling er en væsentlig forudsætning for de medarbej-
dere, der eventuelt skal omplaceres og løse nye opgaver. Medarbejdernes 
trivsel og arbejdsmiljø påvirkes, hvis medarbejderens faglighed ikke er til-
strækkelig. Manglende faglighed vil i sidste ende afspejle sig i kvaliteten af 
støtte og hjælp til borgerne.  
 
Der er behov for at styrke de tværmagistratslige samarbejder for at lykkes med 
tidlige forebyggende indsatser til de mest sårbare borgere. Sammenhængs-
kraften og det tværgående samarbejde i Sociale Forhold og Beskæftigelse er 
en væsentlig forudsætning for at lykkes med indsatserne og for at sikre et godt 
arbejdsmiljø. 
 
Tema 1 – Forebyggelse for børn og unge 
Medarbejdersiden anerkender, at relationel velfærd på sigt vil have positive 
effekter på økonomi, den faglige kvalitet og borgerens trivsel. Omstillingen er 
en ny måde, medarbejderne skal arbejde på. Medarbejdersiden er bekymret 
for de arbejdsmiljømæssige belastninger og arbejdspres for medarbejderne, 
når besparelser og udrulning af nye faglige tilgange skal ske på samme tid. 

Sociale Forhold og Beskæf-
tigelse 
Organisation og Ledelse 
Aarhus Kommune 

MSB Personale og Arbejdsmiljø 
Rådhuset, Rådhuspladsen 2 
8000 Aarhus C 
 
Direkte telefon: 89 40 43 24 
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Medarbejdersiden opfordrer til at sikre tid til inddragende processer for at til-
vejebringe et godt arbejdsmiljø.  
 
Tema 3 – Udvikling og optimering af indsatser for borgere med handicap 
og psykiske udfordringer 
Medarbejdersiden ønsker at gøre opmærksom på de personalemæssige kon-
sekvenser ved omlægning af dagstilbudsområdet. Flere borgere med handi-
cap og psykiske udfordringer vil øge presset på indsatser og øge arbejds-
mængden hos medarbejdere på myndighedsområdet. Der vil ligeledes være 
behov for kompetenceudvikling af medarbejdere inden for beskæftigelsesom-
rådet i takt med, at flere beskæftigelsesindsatser skal sammentænkes med 
socialfaglige indsatser og støtte til borgeren.  
 
Medarbejdersiden rejser bekymring for rekrutterings- og fastholdelsesudfor-
dringer ved omlægning af arbejdstider til aften- og weekendarbejde. Det er 
svært at tiltrække kompetent arbejdskraft til jobs med skiftende arbejdstider.  
 
Tema 4 – Tilpasning og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 
Udviklings- og omstillingsplanen lægger op til, at flere borgere skal være en 
del af arbejdsmarkedet. Kortere og hurtigere afklaringsforløb for borgerne får 
betydning for medarbejdernes arbejdsvilkår. Ligeledes vil stigning i visitation 
af borgere til fleksjob og udviklingsfleksjob øge mængden af sager med kom-
plekse problemstillinger. Det kræver et særligt fokus på medarbejdernes triv-
sel, psykiske arbejdsmiljø og arbejdsbyrde. Af hensyn til at sikre et godt ar-
bejdsmiljø er det væsentligt med gennemsigtighed omkring forventelige roke-
ringer af medarbejdere til nye afdelinger, stillinger og arbejdsopgaver. 
 
Derudover påpeger medarbejdersiden, at midlertidige ansættelser på beskæf-
tigelsesområdet kan forventes af få negative konsekvenser, når de midlerti-
dige ansatte får nye jobs. Det vil arbejdsmiljømæssige betyde et øget arbejds-
pres og arbejdsmængde til de fastansatte.  
 
Tema 5 – Digitalisering, afbureaukratisering og administration 
Medarbejdersiden efterlyser tydelighed på, hvilke tiltag der skal bidrage til be-
sparelserne vedrørende digitalisering, afbureaukratisering og administration.  
 
Medarbejdersiden påpeger, at den rette IT-infrastruktur er en forudsætning 
for at lykkes med velfærdteknologiske løsninger. Derudover efterlyser med-
arbejdersiden tydelighed på, hvor besparelserne skal findes, hvis de ikke 
kan findes på digitaliseringsområdet.  
 
Derudover er oplevelsen, at det er de lovpåkrævede opgaver på beskæftigel-
sesområdet, som giver administrativt tunge opgaver. 
 
Ledelsessiden ønsker at afgive følgende bemærkninger:  
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Ledelsessiden ser positivt på det politiske fokus og prioritering med tidlige fo-
rebyggende indsatser til borgere, der har behov for hjælp og støtte fra Sociale 
Forhold og Beskæftigelse. Ledelsen anerkender, at spareforslagene samt Ud-
viklings- og omstillingsplanen kræver et behov for tydelighed på ledelse, ret-
ning, rammer og prioritering for at sikre et godt arbejdsmiljø og en attraktiv 
arbejdsplads i Sociale Forhold og Beskæftigelse.  
 
På vegne af HovedMED-udvalget i Sociale Forhold og Beskæftigelse  
 
Erik Kaastrup-Hansen Dean Alan Mikkelsen 
Formand  Næstformand 
 
 
Bilag: APSA-bemærkninger fra de lokale MED-udvalg i MSB til Udviklings- og 
omstillingsplanen 
 
 
 
 



162/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Karen Rasmussen 

MED-udvalg 

Sociale Forhold og Beskæftigelse 

HS8246685 

H520 

 
 

  



163/1097

23-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8246685
Dato for oprettelse: 2022-11-21 12:14:46

Afsender

Navn: Karen Rasmussen
Udtaler sig som: MED-udvalg
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indhold

Høringsbidrag_offentlig
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APSA-bemærkninger fra HovedMED-udvalget i Sociale Forhold 
og Beskæftigelse til Spareforslag 2023-2026 (A-katalog) 
 
Spareforslag 2023-206 har været sendt til behandling og kvalificering i Soci-
ale Forhold og Beskæftigelse. HovedMED-udvalget har i den forbindelse 
inddraget de lokale MED-udvalg til at bidrage med belysning af arbejdsfor-
hold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold (APSA).  
 
HovedMED-udvalget har modtaget APSA-bemærkninger fra 27 MED-ud-
valg. De har drøftet bemærkningerne på et ekstraordinært møde d. 15. no-
vember 2022. 
 
Medarbejdersiden ønsker at afgive følgende bemærkninger:  
 
Generelle betragtninger 
Medarbejdersiden anerkender, at der tilføres midler til social- og beskæfti-
gelsesområdet. Et gearskifte er nødvendigt for at sikre økonomisk balance 
og råderum til investeringer i tidlige forebyggende indsatser. Dog påpeger 
medarbejdersiden, at spareforslagene fremstår overordnet beskrevet. Det er 
således svært at gennemskue de konkrete arbejdsmiljømæssige konsekven-
ser i forhold til medarbejdernes arbejdsforhold, personaleforhold, samar-
bejdsforhold og arbejdsmiljøforhold.  
 
Spareforslagene lægger op til omprioriteringer, der kan få betydning for ser-
viceniveauet for borgerne. Det er medarbejderne, der til dagligt skal stå på 
mål for de politiske beslutninger og ændringer i serviceniveauet. Det påvirker 
trivslen og det psykiske arbejdsmiljømål, når medarbejderne ikke kan leve 
op til borgernes forventninger. Medarbejdersiden ønsker derfor tydelighed 
på det politiske ansvar for konsekvenser af kataloget.  
 
Spareforslagene lægger op til en omlægning på beskæftigelsesindsatserne, 
som forventes at medføre en reduktion i antal medarbejdere på beskæftigel-
sesområdet på grund af begyndende lavkonjunktur. Det skaber en naturlig 
bekymring og usikkerhed blandt medarbejderne. Det betyder, at færre med-
arbejdere skal løse samme opgaver – og at den enkelte medarbejder vil op-
leve en øget arbejdsbyrde i perioder med høj ledighed. Det vil påvirke med-
arbejdernes trivsel og arbejdsmiljø negativt. Generelt er der behov for et 
særligt fokus på kompetenceudvikling i forbindelse med omplacering og om-
stilling af medarbejdere, således medarbejderne har de rette kompetencer til 
at løse nye opgaver.  
 
Medarbejdersiden ønsker at gøre opmærksom på, at spareforslagene samt 
Udviklings- og omstillingsplanen vil afstedkomme større forandringer. Det er 
i den sammenhæng væsentligt at pointere, at udvikling og omstilling tager tid 
for både medarbejdere og borgere. Der er behov for at styrke de tværmagi-
stratslige samarbejder for at lykkes med tidlige forebyggende indsatser til de 
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mest sårbare borgere. Sammenhængskraften og det tværgående samar-
bejde i Sociale Forhold og Beskæftigelse er ligeledes en væsentlig forud-
sætning for at lykkes med indsatserne og for at sikre et godt arbejdsmiljø.  
 
Medarbejdersiden udtrykker bekymring for en forringelse af rekrutterings- og 
fastholdelsesmulighederne af kompetente medarbejdere i forbindelse med 
spareforslagene.  
 
Effektivisering af administration, digitalisering og besparelse på konsu-
lentforbrug – forslag 4 
Medarbejdersiden ønsker tydelighed på, hvor besparelserne på administra-
tion, digitalisering og konsulentforbrug skal findes.  
 
Konsulentforbrug 
Det fremgår uklart, hvor og hvordan konsulentforbruget forventes nedpriori-
teret. Medarbejdersiden påpeger, at mindre brug af eksterne konsulenter 
kan medføre en forringelse i medarbejdernes faglighed og dermed kvaliteten 
i opgaveløsningen samt mindre mulighed for kompetenceudvikling. Set i et 
rekrutterings- og fastholdelsesperspektiv kan det betyde, at det bliver svæ-
rere at fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere. 
 
Derudover udtrykker medarbejdersiden bekymring for de personale- og ar-
bejdsmiljømæssige belastninger, hvis medarbejderne i højere grad selv skal 
løse de opgaver, der tidligere påhvilede eksterne konsulenter eller ledere.  
 
Digitalisering 
Medarbejdersiden påpeger, at den rette IT-infrastruktur er en forudsætning 
for at lykkes med velfærdteknologiske løsninger. Derudover efterlyser med-
arbejdersiden tydelighed på, hvor besparelserne skal findes, hvis det ikke er 
muligt gennem effektivisering med digitale løsninger. Implementering af nye 
IT-systemer, herunder Modulus Social på socialområdet, kræver ekstra res-
sourcer. Det synes således svært at hente besparelser samtidig med imple-
mentering af nyt system.  
 
Øget selvforsyning – forslag 11 
Medarbejdersiden ser positivt på etablering af flere pladser til borgere fra 
Aarhus Kommune, der ønsker at bo i egen kommune. Flere pladser forven-
tes at medvirke til en større fleksibilitet på tværs af centre. Det er dog væ-
sentligt, at der tilføres ressourcer, der matcher omlægningen og udvidelsen. 
Af hensyn til personale- og arbejdsmiljøforhold skal det sikres, at den rette 
faglighed udvikles, så vi kan levere på et højt specialiseret niveau.  
 
Bedre grundnormering og færre tillægsydelser – forslag 12 
Medarbejdersiden fremhæver, at ændringer i antal medarbejdere vil få be-
tydning i medarbejdernes arbejdstidstilrettelæggelse. Flere gruppebaserede 
indsatser kræver ny tilrettelæggelse af arbejdsopgaver og vil kræve nye 
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arbejdsmetoder i forhold til borgeren. Medarbejdersiden udtrykker desuden 
bekymring for, at omlægning af tillægsydelser vil reducere antal af medarbej-
dere, hvormed et øget arbejdspres pålægges de tilbageværende medarbej-
dere.  
 
Ledelsessiden ønsker at afgive følgende bemærkninger:  
Ledelsessiden ser positivt på det politiske fokus og prioritering med tidlige 
forebyggende indsatser til borgere, der har behov for hjælp og støtte fra So-
ciale Forhold og Beskæftigelse. Ledelsen anerkender, at spareforslagene 
samt Udviklings- og omstillingsplanen kræver et behov for tydelighed på le-
delse, retning, rammer og prioritering for at sikre et godt arbejdsmiljø og en 
attraktiv arbejdsplads i Sociale Forhold og Beskæftigelse.  
 
På vegne af HovedMED-udvalget i Sociale Forhold og Beskæftigelse  
 
Erik Kaastrup-Hansen Dean Alan Mikkelsen 
Formand  Næstformand 
 
 
Bilag: APSA-bemærkninger fra de lokale MED-udvalg i MSB til Spareforslag 
2023-2026 
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Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hoved MED-udvalget i Teknik og Miljø har følgende høringssvar til de fremlagte spareforslag. I spareforslag fra MSB –
”Spareforslag 2023-2026 MSB – nr. 2 Tilpasning af beskæftigelsesindsatsen , Nedlæggelse af arbejdsgiverpuljer”, vil
besparelsen for MSB betyde en tilsvarende merudgift for magistratsafdelinger. Det er således ikke en reel besparelse for
Aarhus Kommune samlet set, men blot flytning af udgifter. Samtidig er det vores bekymring, at fjernelse af puljer til fleks-i-
job og løntilskud til ansættelse af ledige nedsætter hastigheden og skaber friktion i den kommunale aktiveringsindsats. På
den baggrund opfordres til at beskrive en proces, der sikrer dette. Venlig hilsen Niels Jørgen Friis og Henrik Seiding
Næstformand og formand i Hoved MED-udvalget Teknik og Miljø
 
 
 



169/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Melisa Islamagic 

Myndighed 

Værestedet i Jægergårdsgade 

HS6720870 

H520 

 
 

  



170/1097

25-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6720870
Dato for oprettelse: 2022-11-21 09:19:30

Afsender

Navn: Melisa Islamagic
Udtaler sig som: Myndighed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Værestedet i Jægergårdsgade

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Høringssvar til Spareforslag 2023-2026, Sociale Forhold og Beskæftigelse Fra Værestedet og dets personale, Vi mener, at
det nøje skal overvejes, hvorvidt Værestedet skal omfattes af besparelser i denne omgang. Værestedet er et tilbud jf.
Servicelovens § 104, og er et aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af
livsvilkårene. På Værestedet er der gennemsnitlig 80 forskellige borgere igennem dagligt. Vi kender et sted mellem 400 og
500 borgere på navn, og som det eneste sted i Aarhus Kommune tilbyder vi tre gratis måltider om dagen, gratis adgang til
vaskemaskine, udlevering af fixeværktøj og gratis udlevering af rent tøj. Største delen af borgernes problematikker er
præget af massivt misbrug, hjemløshed/funktionelt hjemløshed, arbejdsløshed, psykiatriske diagnoser – såsom skizofreni,
angst samt ADHD – og somatiske udfordringer, hvilket resulterer i at borgerne opleves mere kaotisk end hidtil. Dertil
mødes borgerne med øvrige problemer, eksempelvis manglende bank, tandpine, sult og ensomhed. Værestedet er
således ikke kun et sted for hjemløse, men for borgere med mange udfordringer og problemstillinger, blandt andet mange
af de borgere, der skulle væk fra Kloster Torvet og gågade-områderne i sin tid. En opgave Værestedet blev pålagt politisk i
2017 – og i det vedhæftede bilag 1, er der en uddybning og kort status af, hvad der lykkedes fra november 2017 til august
2020 i den forbindelse. Vi ved at seneste Hjemløsetælling beklagevis ikke er retvisende herfra. Tiden op til og under
hjemløsetælling var præget af ansættelsessamtaler – med deltagelse af fast personale samt leder –, afdelingslederskifte
ugen forinden og ferieafvikling ved det faste personale. Hertil skal det tilføjes at seneste hjemløsetælling viser, at den
største reduktion i hjemløsheden findes blandt de unge mellem 18-24 år, hvor målgruppen på Værestedet ikke består af de
helt unge. Vi mærker således ikke så meget til reduktionen i antallet af hjemløse sammenlagt med at målgruppen også
består af socialt udsatte, der nødvendigvis ikke er hjemløse/funktionelt hjemløse. Udpluk af Værestedets værdisæt: ”På
Værestedet er den gode relation det vigtigste pædagogiske redskab. Det være sig både hvad angår sikkerhed og arbejdet
med at hjælpe brugerne på vej i deres recovery proces. ’Recovery’ og ’empowerment’ er nøgleord på Værestedet. Det
betyder, at vi forsøger at inddrage brugerne og vise den nødvendige tillid, frihed og tålmodighed til, at de kan reflektere og
tage ansvar for eget liv. Velvidne at denne proces ofte er lang og bumlet. […] Alle mennesker har brug for fællesskaber.
Derfor er skabelsen af meningsfulde fællesskaber en absolut kerne opgave på Værestedet.” Den gode relation opstår ikke
kun mellem 08.00 og 16.00, men også efter kl. 16.00, når der er behov for at snakke dagens møder med sagsbehandlere,
misbrugskonsulenter og øvrige instanser igennem, når der er behov for at rase og græde ud over, at det hele virker
uoverkommeligt og uoverskueligt, når der også er behov for at få sovet ud, når sulten er så stor og pengene små, at man
kan få en gratis måltidmad og et sæt rent fixe værktøj til at klare natten på. Disse samtaler og tilbud giver os mulighed for
at hjælpe borgerne i deres recovery proces, vi får mulighed for at understøtte dem, der hvor de har behov, men ligeledes
informationsdele og klæde samarbejdspartnere godt på til at varetage deres indsats. Hertil er også vigtigheden og
sikkerheden af den kontinuerlighed, vi kan tilbyde gennem vores åbningstider, da vi holder 365 dage om året, det vil også
sige weekender, helligdage og aftener. Et eksempel herpå er den hårde juletid, hvor mange tilbud holder lukket, hvor
sagsbehandleren er gået på juleferie, hvor folk samles indendørs og Hus Forbi avisen kan være svær at sælge. I juletiden,



171/1097

25-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

hvor familie og nære relationer er i højsæde, har vi mulighed for at være det anker og fællesskab, som mange af vores
borgerne på Værestedet er foruden. Sikkerheden kommer til udtryk i de tiltagende, hvor ambulance og politi – herunder
special patrulje – bliver tilkaldt. Disse episoder opstår primært i aftentimerne og weekender, når alt andet holder lukket. Vi
giver Aarhus Kommunes mest udsatte borgere – med et massivt misbrug – en mulighed for at trække sig fra det til tider
hårde miljø. De kan holde en pause, få et måltid mad, og en god snak. Dette kan være med til at styrke relationen til
borgerne, da vi har mulighed for at være opmærksom på og hjælpe dem, når de mener, at tiden er inde. Alt i alt falder det
hele tilbage på relationen og vores kerneopgave; det meningsfulde fællesskab. Vi får den unikke mulighed at være
sammen med borgerne i mange timer i løbet af en dag, at tjekke op på dem, at hjælpe dem og at være der for dem, når alt
andet holder lukket. Borgerne hos os oplever en understøttelse, og vi ser en klar forbedring af personlige færdigheder og af
livsvilkårene – selvom vejen dertil kan være bumlet og lang. Udpluk af Værestedets værdisæt: ”På Værestedet er alle
ligeværdige mennesker med fejl og mangler. […] Det er derfor afgørende, at personalet står ved deres personlige
forskelligheder og grænser, både for at fremstå som troværdige hele mennesker og for at favne og rumme så bredt som
muligt. Forskelligheder, ligeværd og respekt er også at respektere, at ikke alle ønsker vores hjælp i samme omfang og i
samme tempo som vi ønsker at give den. Men at vi bestræber os på at hjælpen og støtten er til rådighed, hvis den ønskes.
Værestedet er derfor ikke et behandlingssted med målrettede forløb. Men et fristed for brugerne, hvor der er øje for
helheden i indsatsen med brugeren og det, der for brugeren opleves som vigtigt.” Værestedet tilbyder borgerne et frirum,
hvor borgerne har mulighed for at komme som sig selv i alle tilstande og blive mødt af personale, der kender dem og
forholder sig til deres problematikker. Vores tilgængelighed og relation er et vigtigt redskab til at kunne hjælpe borgerne,
når motivationen og behovet opstår. Her må man ikke underkende vigtigheden af det frirum, som medarbejderne har skabt
i samarbejde med borgerne. Tilliden, respekten og ærligheden gør, at borgerne tør at komme og efterspørge hjælpen. På
Værestedet bliver man ikke mødt af en skranke, hvor man skal tjekke ind, og vente på at det bliver ens tur. Borgerne kan
komme ind både dag, aften, weekend og hellige dage og bede om vores hjælp – om end det er råd, vejledning eller et nyt
etableret samarbejder, der skal understøttes. Frirummet og dermed Værestedet er et vigtigt tilbud, når ventetiden på bolig
og mestringsvejleder er lang, nogle gange helt op til 9-12 måneders ventetid. Vi har mulighed for at hjælpe borgerne med
akutte behov, og etablere de samtaler og samarbejdspartnere, der skal til for at hjælpe borgerne bedst muligt videre.
Værestedet har ydermere mulighed for at være bindeled i ventetiden, således kontakten kan fastholdes mellem borger og
tilbud og chancen for, at man kommer i mål med opgaven, er større. Hertil er det vigtigt at pointere, at vores massive
tværfaglige samarbejde (Se bilag 2 for uddybning af samarbejdspartnere) og brobygning har resulteret i, at der kommer
flere og flere i egen bolig og i job – der er kommet 1 i fleksjob, 3 i skånejob, og der er udstedt 66 Sociale Frikort via vores
samarbejde med Foreningen Gadeliv og virksomhedskonsulenter – herunder virksomhedskonsulenten i
Bæredygtighedsplanens initiativ om ”Flere hjemløse i beskæftigelse – , så nogle af dem, der er længst fra
arbejdsmarkedet, kan få prøvet kræfter med det på lempelige vilkår. Vi er stolte over, at vi er lykkedes med opgaverne; at
tilbyde et alternativ til Kloster Torv og gågadeområdet, at vi brobygger med alle relevante samarbejdspartnere – såvel
kommunale, som ikke kommunale - i et omfang, hvor vi har bidraget til at hjemløsheden er faldet, beskæftigelsen er steget,
og at vi samtidig er et anker for et bedre liv for borgerne, hvor vi formår at opbygge nogle rammer, hvor der er fokus på den
enkelte borgers mestringsstrategier, forbedring af livsvilkår samt opretholdelse og udvikling af nye personlige færdigheder.
På Værestedet giver vi ligeledes borgerne mulighed for at kunne opretholde en vis livskvalitet, da de kan få dækket deres
basale behov. Derfor vurderer vi, at det vil være meget uhensigtsmæssigt at lægge besparelserne på Værestedet, da vi for
forholdsvis små midler faktisk løfter en stor opgave som brobyggere og understøtter de tiltag, der er i gang fra anden side,
hvor myndighedsopgaven ligger. D. 21. november 2022 Med venlig hilsen Medarbejderne på Værestedet   Medsendte
bilag: Høringssvaret som word-dokument. Bilag 1: Kort status på drift af Værestedet for perioden november 2017 til og
med oktober 2020. Bilag 2: En oversigt over Værestedets samtlige samarbejdspartnere
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Bilag 1: Kort status på drift af Værestedet for perioden november 2017 til og med oktober 2020.  

 

Kære læser, inden du læser nedenstående bilag, gøres du opmærksom på, at Foreningen Gadeliv pr. 

1.8.2021 har løsrevet sig Værestedet, og nu er en selvstændig forening. Foreningen er dog fortsat en 

væsentlig samarbejdspartner for Værestedet. Herudover er nedenstående bilag udarbejdet af Værestedets 

tidligere leder, Ove Abildgaard. 

 

Kort status på drift af Værestedet for perioden november 2017 til og med oktober 2020 

Denne status er en opfølgning på statusrapporten fra oktober 2020 og sker på baggrund af den 
øgede bevilling til Værestedet i 2017 og tillægsbevillingen gældende fra 2021. 

 
I rådmandsindstillingen fra 19. september 2017 anføres at problemstillingerne vedrørende 
Klostertorv kalder på initiativer, ”der dels kan bidrage til, at uroen på og omkring Klostertorv 

mindskes, dels at sikre, at der fortsat er tilbud til byens udsatte og hjemløse centralt i Aarhus.  
Der foreslås derfor en ny ”plads til alle” model med en række initiativer. Herunder at åbningstiden 

for Værestedet i Jægergårdsgade udvides til at omfatte eftermiddage-, aften- og weekendåbent.”  
 
Implementeringen med den udvidede åbningstid skete pr. 1. november 2017. Det var første prioritet 
at sikre en stabil drift med åbningstider på alle ugens dage. Siden har der været åbent alle hverdage 
mellem 8.30 og 21 og på alle lørdage og søndage og helligdage fra 13 – 21 – dog med lidt 
begrænset åbningstid i 2020 pga COVID-19. Det var og er en kraftanstrengelse at holde åben i så 
mange timer hver uge: Åbningstiden er på 75½ timer mod tidligere 30 timer pr uge. Vi har omlagt 
vores tjenester 3 gange siden implementeringen for at optimere personaleforbruget mest muligt. Vi 
har, trods ønske hos medarbejderne om 4 medarbejdere, kun 3 medarbejdere på vagtplanen i 
weekender og helligdage og på aftener mellem 16 og 21. Det fungerer, selvom det er sårbart, når 
der opstår situationer med sygdom (epilepsi, od, corona), stridigheder og trusler om vold og vold.  
 
Vi har nedtonet den opsøgende indsats på Klostertorv, da vi har svært ved at finde ressourcerne 
dertil i dagligdagen. Vi har dog fortsat et fokuseret samarbejde med både Kirkens Korshær og de 
opsøgende indsatser i Center for Mestring. Vi kan også konstatere, at flere udsatte bruger som 
sådan, anvender tilbuddene i Sydhavnen. 
 
Hvordan er det gået? Vores dokumentationsmateriale bærer nok præg af vores pædagogiske og 
praktiske tankegang, der først og fremmest har fokus på de meget udsatte borgere vi møder og på at 
understøtte dem i enhver proces, der kan lindre og forbedre deres livssituation. Derfor har vi ret 
tidligt efter implementeringen af de nye åbningstider indført en dagslog, der kan tilgås af alle 
medarbejderne og som anvendes til nogle få centrale ting: 1. en optælling af hvor mange, der 
deltager i aftensmaden 2. en opmærksomhed på hvilke brugere, der har spurgt om hjælp og hvor 
opfølgning er nødvendig og 3. en beskrivelse af vold og trusler og andre konflikter, der kan have 
betydning for de kolleger, der møder på næste skift. Desuden kan loggen indeholde advarsel om en 
borger, der optræder desperat og aggressivt og som kræver et højt alarmberedskab. Det er muligt at 
rekvirere anonymiserede eksempler på vores log. Vi anvender ikke CSC Social, men vi arbejder 
ofte ud fra handleplaner på borgerne, der bæres med fra vores samarbejdspartnere. 
 



173/1097

Side 2 af 10 
 

Lidt statistik 
Statistikker baseret på dagsskemaer og tre ugers statistik i forbindelse med COVID-19 registrering 
af borgerne.  
 
I perioden 12.11.2017 til 30.9. 2018 haft 9348 gæster/brugere/borgere til aftensmad i Værestedet. 
Det svarer til knap 30 personer til aftensmad på alle de registrerede dage. Tallene viser også at der 
igennem den første periode har været en progression i antallet af brugere, der deltager i 
aftensmåltidet (se tabel).  
 

 
 
Ovenstående statistik er udarbejdet udelukkende på tallene for deltagere i aftensmåltidet. Dertil 
anslog vi at mindst 20% af brugerne ikke deltager i måltiderne - den orange søjle er derfor et 
estimat på det samlede besøgstal.  
 
I forbindelse med COVID-19 epidemien har vi, meget usædvanligt, haft en 3 ugers periode med 
registrering af brugernes besøg. Registreringen blev foretaget i døren, hvor der også skulle vaskes 
hænder, sprittes af og påføres mundbind. Dette skabte forøget beredskab i forhold til coronaen, men 
det har også givet også nogle rimeligt pålidelige tal på hvor mange brugere, der benytter Værestedet 
både totalt, per dag og i gennemsnit. Rimeligt forstået på den måde, at COVID-19 også har holdt 
borgere væk fra Værestedet. 
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Tallet på den enkelte dag angiver, hvor mange forskellige brugere, der har besøgt Værestedet den 
pågældende dag. De fleste er inde og ude af huset flere gange i løbet af dagen, da rigtig mange 
benytter sig af haven pga. COVID-19 (der er indført restriktioner for antal personer i huset). Det 
gennemsnitlige besøgstal i de 3 uger er 77 forskellige personer om dagen. 
Forskellen i tallene er meget typiske. Sidst på måneden eller rettere de sidste 14 dage er besøgstallet 
som regel stigende. Brugerne fattes penge og kommer oftere og opholder sig længere indenfor, hvis 
det er muligt. Perioden har også været præget af godt vejr, hvorfor besøgstallet indenfor har kunnet 
reguleres på en rimelig måde, selvom det selvfølgelig også har ført til mindre trakasserier.  
Det mest interessante er dog, at stigningen i besøgstallet er fortsat. I september 2018, der er sidste 
måned i registreringen i 2018, viser et gennemsnit på 35 deltagere i aftensmåltidet. I den viste 
treugers periode i september og oktober 2020 er tallet oppe på 54 spisende i gennemsnit til 
aftensmad. Der er også en stigende søgning på frokosten, uden at vi dog har lavet systematiske 
tællinger her.   
 
Vi har også for første gang fået et hug og stikfast tal på hvor mange forskellige mennesker, der 
bruger Værestedet. I den nævnte periode 3 uger har vi registreret 343 forskellige brugere. Det er 75 
flere brugere end vi hidtil har anslået.  
 
 
Mere end en varmestue. Værestedet er meget mere end blot en varmestue med 75½ ugentlige 
åbningstimer. Det vil blive udfoldet på de næste sider. 

Værestedet henvender sig direkte til udsatte mennesker med misbrugs- og andre dybe psykiske og 
sociale problemstillinger. Værestedet er ofte første trin væk fra gaden for de mange mennesker der, 
med varierende frekvens, anvender tilbuddet. 

Værestedet udgør en ramme for en række tilbud udviklet med og for brugerne. Det er således ikke 
vores budget og medarbejderstaben, der sætter standarden, det er i høj grad de mange mennesker og 
fællesskaber som vi har evnet at give plads – også bogstaveligt – til at udvikle sig både som 
fællesskab og som personer.  

Et af vores vigtigste værktøjer til at udvikle fællesskaberne har i hele perioden være Forening 
Oplysning Om Gadeliv, der er Værestedets ekstra operative arm. Med Gadeliv har vi kunnet 
udvikle og investere i fællesskaber, der vil have været umulige eller i hvert fald meget vanskelige at 
etablere administrativt og praktisk i den almindelige kommunale ramme. Med Gadeliv har vi kunnet 
udvidet Værestedets pædagogiske og praktiske muligheder i forhold til samarbejdet med borgerne 
med flere længder. Herom senere. 

Rådgivningstilbud til udsatte 

Funktionen kræver stor faglig bredde og selvstændighed og fokus på brobygning til de forskellige 
tilbud hos den del af staben, der primært understøtter funktionen – her spiller vores socialrådgiver 
en særlig funktion som sagkyndig formidler af borgernes sociale problematikker og som 
sparringspartner for det pædagogiske personale.  

Udsatte borgere, der ofte har sværere ved at knytte, fastholde eller genskabe kontakt til systemet 
end andre borgere, får mulighed for, at de kan opnå indsigt i deres egen problematik(ker) og dermed 
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også ruste sig til et ordentligt møde med det system, som de ofte frygter eller har oparbejdet stor 
skepsis til.  Her er det ofte afgørende for borgerne at der er en støttende mulighed hos 
socialrådgiveren på Værestedet eller hos en af de andre medarbejdere. 

Når der ydes bistand, er det altid med udgangspunkt i borgerens udtrykte behov for hjælp og inden 
for de rammer der gives i jobbet og lovgivningen. Det er således en prioritet at kunne skabe en 
konstruktiv kontakt mellem borger og systemerne.  

Derfor er generelle råd og vejledning også essentiel for at løfte opgaven her. For mange af borgerne 
går kontakten til MSB som for eksempel sagsbehandler, bostøtte, opsøgende indsatser, 
jobkonsulenter, misbrugsvejledere med mange flere.  

Borgerservices opsøgende indsats i Værestedet har lettet adgangen til adresseflytning, 
sundhedskort, brevstemme til valg, boligydelse og alle mulige andre spørgsmål. Vi har nydt godt af 
kontakten via månedligt besøg af medarbejder fra Borgerservice. 

I forhold til sundhed formidles kontakt til egen læge, socialsygeplejersker, hospitalets afdelinger, 
tandlæge, misbrugsbehandler, speciallæger.  

Herudover er det kontakt til blandt andet advokater, politi, Udlændingestyrelsen, boligforeninger, 
Udbetaling Danmark, diverse leverandører af el, IT/TV, telefonselskaber, private låneselskaber, 
banker, SKAT og mange andre, der er brug for. Her har vi efterhånden fået kvalificeret kontakten, 
så det sker uden for mange knaster. 

Nåleparken på Kalkværksvej er en pædagogisk opgave for Værestedet. Opholdsstedet består af et 
par grønne metalhuse og et lille toilet. Det er et slags fristed, hvor stofmisbrugere kan injicere 
(næsten) uden at blive forstyrret af politiet. Nåleparken anvendes af narkomaner fra hele byen men 
særligt fra KontaktHuset og Værestedet, der har faciliteter i nærheden. Vi udleverer forskelligt 
værktøj til indtagelse af stoffer fra Værestedet. 

Derudover afholder vi brugermøder og enkelte kurser i Nåleparken. I 2019 afholdte vi et Naloxone 
kursus med næsten 50 deltagere.  

Pr. 1/4-2019 overtog Værestedet driften og renhold af Nåleparken. Renholds opgaven bliver dog i 
stort omfang varetaget af Sydhavns-pedellerne.  

Nåleparkens fremtid og placering er på nuværende usikker, da området nord for kulkransporet er 
udlagt til et storstilet kontorbyggeri, hotel, parkeringshus med meget mere.  

Husforbi. Hjemløseavisen Husforbi er et stort aktiv i Værestedets og en integreret del af 
dagligdagen. Værestedet er en af to distributører i Aarhus området og er med godt 100 sælgere og et 
månedligt salg på ca. 7.000 aviser en af landets største distributører. Husforbi i Værestedet fungerer 
som træfpunkt for sælgere, udgangspunkt for kampagner, uddeling af Husforbi tøj med mere.  

Husforbi – et meningsfuldt fællesskab 

• Det kan være et svært valg at blive Husforbi sælger, men opgaven og fællesskabet 
indeholder også muligheder for at komme videre.   
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• Afhjælper økonomisk nød og er en udvej for den enkelte for eksempel til fastholdelse af 
bolig  

• Tilbyder et fællesskab med møder, beklædning, demokratisk struktur 
• Kontrakt med Husforbi/Værestedet – kontrakten indeholder mange elementer med stor 

betydning for selvopfattelse ligesom den indeholder ret så håndfaste krav til personlig 
optræden.  

• Fungerer ofte som et vendepunkt i en recovery proces 
• Kræver planlægning hos sælgeren, hvornår der skal sælges aviser, sørge for at spare op, 

holde tøjet klar  
• Undgår fængselsophold. Husforbi er også et kriminalpræventivt projekt – mange af 

sælgerne har været jævnlige gæster i de lukkede opholdssteder   
• Giver værdi som borger: Husforbi sælgeren arbejder for sin løn og får opbygget selvværd og 

selvopfattelse 
• Inklusion i civilsamfundet – udfylder en rolle 
• Føler sig menneskelig værdsat ved mødet med køberne – oplevelser af at være ventet – og 

manglet når man ikke passer sit salgssted 
 

Som det kan ses af ovenstående, er Husforbi et krævende bekendtskab for deltagerne – forstået på 
den måde at der stilles nogle meget kontante krav til sælgers opførsel, planlægning og ikke mindst 
at der skal stikkes penge til side for at kunne købe avisen igen næste dag. En øvelse der kan være 
svær for mange. 

STEP2 er vores lokaler i Jægergårdsgade 164B. STEP2 er gratisbutik, mødelokale/frokoststue, 
værksted og base for Sydhavnspedellerne. 

SAND – Østjylland er de hjemløses egen organisation og et stort aktiv i/for Værestedet. Der 
arbejdes målrettet med at udvide de udsattes og hjemløses egne handlemuligheder i forhold til 
myndigheder, behandlingstilbud, digitaliseringen, bisidder funktioner med meget mere. SAND 
sidder desuden med ved det kommunale bord når der planlægges foranstaltninger for de socialt 
udsatte og i Udsatterådet i Aarhus. 

SAND – land har en satellit i Aarhus, hvortil der er tilknyttet 2 medarbejdere der fungerer som 
rådgivere og aktivitetsmedarbejder i hele Jylland.  

SAND – land og SAND – Østjylland deler lokaler i Jægergårdsgade 164C, ovenpå STEP2    

Værestedet anvender, indenfor den definerede kerneopgavei, to overordnede strategier. Den ene er 
at erstatte manglende beskæftigelse med meningsfyldte fællesskaber og alternativ beskæftigelse og 
en målrettethed i forhold til at få brugeres sociale problematikker løst i samarbejde med de øvrige 
kommunale indsatser, herunder med stor fokus på rådgivningspligten. Dette forfølges med et solidt 
pædagogisk arbejde, hvor udholdenhed, faglighed og empati er nøgleord.  

Bruger af Værestedet og povertywalker henvendt til medarbejder: Har I ikke noget frivilligt 
arbejde? Det er lige meget hvad det er. Jeg har brug for noget at lave, så jeg kan føle mig normal.  
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Nyt på vej: Udsatte Byråd. Etableringen af et demokratisk forum for udsatte og sårbare mennesker 
har længe været et stort ønske. Værestedet vil bidrage til de bestræbelser som netop udgår fra 
Kultur- og Borgerservice om at styrke det lokale demokrati og fremme borgernes aktive deltagelse i 
flere af de politiske beslutninger. Vi ser relevante samarbejdspartnere fra Kirkens Korshær, 
Udsatterådet, Brugerråd fra forsorgshjem, varmestuer mm, Sidesporet, SAND – Østjylland, 
Værestedets Venner facilitatorer fra MSB og MKB, med flere.  

Hvorfor et udsatte byråd? Den direkte indflydelse vil kunne motivere flere udsatte til at komme med 
input, samt øge interessen for lokalpolitik og derved deltage mere aktivt i demokratiet. 

Det vil motivere flere til at deltage i brugerråd på forsorgshjem mm, for derigennem at tage ejerskab 
over eget liv og fremtid. og derved skabe rammerne for essensen af en recovery-porses. 

Give socialt udsatte voksne i Aarhus en fælles stemme og mulighed for at komme til orde. 

Forening Oplysning Om Gadeliv. Som nævnt er Gadeliv et vores vigtigste værktøjer til at udvikle 
aktive fællesskaber for brugerne af Værestedet. Gadeliv er Værestedets alter ego og arnested for 
blandt andet Herberget Skrænten, Sydhavnspedeller og Povertywalks. Med Gadeliv har vi kunnet 
udvidet Værestedets pædagogiske og praktiske muligheder i forhold til samarbejdet med borgerne 
med flere længder.  

Her lidt om de nuværende fællesskaber, der er lavet i Gadelivs ramme: 

Povertywalk 

Povertywalk er et godt eksempel på et meningsfuldt fællesskab. Det giver mening for ”walkerne” at 

føre deltagerne rundt i byen og samtidig fortælle om deres liv og erfaringer med misbrug, psykisk 
sygdom og hjemløshed. Så meget at de ofte nævner den terapeutiske virkning turene har på dem. 
Det giver også mening i forhold til deltagerne i turene og foredragene, der ofte får et andet og mere 
virkelighedsnært billede af guidernes tumultariske liv. Dertil vokser deltagernes sociale forståelse 
og ønske om at befatte socialt udsatte som en gyldig og værdifuld del af fællesskabet/samfundet.  

Siden projektets start i 2012 har mere end 50 af Værestedets brugere været guider og 
foredragsholdere for mange tusinde interesserede borgere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2020 har vi haft mange aflysninger pga. COVID-19.  

2011 ?  
2012 155 Povertywalks og foredrag 
2013 142 povertywalks 
2014 172 povertywalks 
2015 207 povertywalks 
2016 399 povertywalks 
2017 525 povertywalks 
2018 832 povertywalks 
2019 978 Povertywalks og foredrag 
2020  Se næste tabel 
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Oversigt walks og foredrag januar til augusts i 2020: 

Måned i 2020 Bestilte Aflyste pga. 
Corona 

Januar 55   
Februar 75   
Marts 142    116 
April 78  75 
Maj 26  17 
Juni 41        2 
Juli 21   0 
August 59 17 

 

 

Der var booket 497 hold i alt frem til d. 31.08.2020 og af dem blev 225 hold aflyst. Dvs. at der i 
perioden fra 1. januar 2020 til 31.08.2020 blev afholdt 272 stk. walks og foredrag – kun godt 
halvdelen af antallet af walks i samme periode i 2019. 

 

Sydhavnspedellerne  

I september 2018 etablerede Gadeliv og Værestedet Sydhavnspedellerne. Det er en mulighed for at 
udsatte, der har deres dagligdag i Sydhavnen, kan deltage i oprydnings og vedligeholdelses opgaver. 
På længere sigt håber vi at det vil give så stor respekt for de udsatte, at nogle af de erhvervsdrivende 
i området vil ansætte dem i småjobs, skånejobs og jobs på almindelige vilkår. På nuværende er 
Sydhavnspedellerne organiseret som en arbejdsplads i sig selv og ledes af to sjakbajser, der begge 
er ansat pga deres særlige livserfaringer. Der udføres kontraktlige opgaver for Aarhus Kommune 
MTM og MSB, Danske Bank, Jyllands Posten, Kilden og Hindø, Kaj Ove Madsen Entr. og Per 
Aarsleff A/S (opgjort i august 20), derudover udføres ad hoc-opgaver for flere naboer i Sydhavnen. 

Det betyder også at Sydhavnspedellerne arbejder tre dage om ugen i stedet for en gang som i starten 
af projektet. Pedellerne hyres fra gang til gang. Vi forsøger at give plads til alle men ofte må der 
foretages lodtrækninger, da der melder sig flere til arbejdet end der er opgaver til. Der hyres cirka 4-
8 pedeller per arbejdsdag udover sjakrerne. 

Vi kan allerede konstatere at opgaverne giver deltagerne større ejerskab til området, og derved også 
tager et større medansvar for områdets trivsel. 

Sydhavnspedellerne har lokale overfor Værestedet og har tillige en container til sjakkets redskaber 
og materialer. 

Den vigtigste funktion er at få Sydhavnspedellerne til at fungere som brobyggere mellem de 
eksisterende og de mange nye aktører i Sydhavnen. Altså give en oplevelse af at vi alle trækker i 
samme retning af fredelig sameksistens og at vi alle på forskellig vi kan bidrage til dette. Denne 
funktion er afgørende for de udsattes fremtid i Sydhavnen.  



179/1097

Side 8 af 10 
 

Udgifterne fordeler sig på en omkostningskompensation til de enkelte deltagere på 50 kr. i timen 
skattefrit, samt udgifter til materialer, værktøjer, udstyr i øvrigt og mad.  

Vi håber at udvikle projektet på flere måder. Dels en udvikling i retning af at deltagerne kan 
ansættes i småjobs og almindeligt lønnede jobs dels en udvikling hvor Sydhavnspedellerne bliver en 
integreret del af de fremtidige servicefunktioner i byggeriet i Sydhavnen. 

 

Herberget Skrænten er Værestedets eget herberg. Her klarer de 8 - 10 beboere sig på egen hånd, 
det meste af ugen. Der afholdes et enkelt møde med morgenmad en gang om ugen, der organiseres 
arbejdsdage, hvor der anlægges have, isoleres campingvogne, etableres fælleskøkken og meget 
mere. Alt foregår selvfølgelig ikke uproblematisk og der skal en gang imellem mægles og tales, når 
bølgerne går højt. Det vigtigste budskab er at vi kan tale sammen, også beboerne imellem – et 
budskab vi som ansvarlige for herberget har insisteret på fra starten.  

Vi er nået så langt, at Herberget er blevet accepteret som bolig af Borgerservice og beboerne har 
fået fast postadresse. Vi har ingen tidsbegrænsningii på hvor længe man kan bo på Herberget og det 
har givet en uventet positiv effekt. Det giver ro for den enkelte beboer at vide sig sikker på at have 
et sted at bo og at der ikke hele tiden tælles ned til flyttedag. Beboerne flytter når de selv er klar til 
at få sin egen bolig.  

Herberget består af såvel en bygning med plads til 3-4 beboere, toiletfaciliteter, bad og vaskerum. I 
en sidebygning har vi et fælles køkken og et udekøkken. Resten har bolig i campingvogne. Et stort 
fremskridt, når man er vant at sove under en bænk. Det virker som om campingvognen fungerer 
som en beroligende skal og en måde at afgrænse egne problematikker. Campingvognen er en 
beboelsesenhed, der kan overskues fra et sted.  

Herberget Skrænten har ganske lave driftsudgifter, så beboerne kan nøjes med en månedlig husleje 
på 1000 kroner – hvilket også hjælper til en økonomisk genoprejsning af den enkelte. 

Vi har også ambitioner for Herberget. Vi vil eksperimentere med boformen for eksempel igennem 
hytter eller beboelsesvogne og ikke mindst i at inddrage beboerne i tilpasning og indretning af nye 
bo enheder. Det flytbare skal fastholdes både fordi den nuværende placering er indrettet i en 
eksproprieret ejendom, hvor fremtiden er usikker og fordi vi skal kunne udnytte andre midlertidige 
grunde/ejendomme i fremtiden.  

Sociale hjælpefunktioner. Gadeliv udfører også en række funktioner med alt fra lån til udsatte, 
tilskud til besøg hos familie, deltagelse i begravelser og andet vigtigt for den enkelte, tilskud til 
medicin og meget andet.  

 

Socialt Frikort  

Vi har i Gadeliv har pr. d. 08.07.2020, 8 indehavere af socialt frikort i vores regi. 
6 af indehaverne har vi hjulpet med at søge det sociale frikort til. De 2 andre har fået hjælp til det 
andre steder. Yderligere 2 borgere har ansøgt om frikort siden denne opgørelse. 
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Gadeliv har i alt hjulpet 12 personer til at søge socialt Frikort. Der er 6 personer der enten ikke har 
fået svar, eller vi har ikke har set at de har fået svar. Ud af de 12 ansøgninger har 1 person været 
under 30 år. 

De 8 socialt Frikort indehavere, der har haft ansættelser i Gadeliv har tilsammen tjent 40975 kr. 
gennem deres Sociale Frikort aflønnet af Gadeliv. Det er ca. 5100 kr. i gennemsnit pr. person. 

Gadelivs samlede lønudgifter på de 40975 kr. er fordelt på 2 projekter. Ca. 12000 kr. er betalt som 
løn gennem Sydhavnspedellerne, resten gennem Povertywalk. 

 

Værestedets Venner skal nævnes i denne rapport selvom det er en selvstændig forening. 
Værestedets Venner er også et resultat af Værestedets åbne døre ud mod det omgivne samfund. 
Værestedets Venner har som formål og opgave at støtte Værestedet og dets brugere i Aarhus 
gennem frivilligt arbejde, indsamling og omsorg. Dertil skal foreningen kommunikere og 
koordinere behov og indsatser for dem, der gerne vil hjælpe Værestedets brugere samt Værestedet 
(fra foreningens vedtægter, maj 2018).  

Værestedets Venner generalieblad er efterhånden imponerende, her er blot nævnt nogle eksempler. 
Gæstekokke på de to sidste lørdage i måneden fra Rotary Klubberne, Emento, Danske Bank, 
Bilhuset Pedersen & Nielsen, Konservative i Aarhus, Møllers Gastronomi, Socialdemokraterne over 
flere gange med borgmesteren i spidsen og mange flere. Det er blevet til gratis undersøgelse og 
behandling hos Øjenlægerne Vestergade 58, Forkælelsesdage for Værestedets kvinder, Fisketure, 
gaver og mad til jul og påske samt nye sofaer og bænke til hyggekrogen. Det var for resten også 
Værestedets Venner der stod for det meste af Værestedet jubilæumsfest i 2018. 

Da COVID-19 slog til var det Værestedets Venner (og Hjemløs i Aarhus), der kom med mundbind, 
da den kommunale forsyning svigtede. Det er godt at have Venner i en nødens stund. 

I et nyhedsbrev fra maj 20 skriver Vennerne selv: ”Gæstekokke er med til at bryde tabuer. For på 

Værestedet mødes man som mennesker med maden tilfælles… Brugerne ser altid frem til at kunne 

nyde duften af hjemmelavet mad og få nye kulinariske oplevelser. Og de kan gå videre med en fyldt 
mave og nye indtryk. Gæstekokkene er med til at give noget adspredelse og nyt i et liv, der ikke er 
som alle andres.” 

For Værestedet betyder Værestedets Venner at arbejdet for særligt socialt udsatte borgere er 
manifest for mange flere politikere, erhvervsliv, presse og borgerne i Aarhus som sådan. Og det har 
stor betydning, når politikerne i sene nattetimer skal bestemme sig for nye gadesygeplejersker eller 
en ekstra driftsbevilling til Værestedet. 

Økonomi. Foreningens økonomi er baseret dels på egen indtjening dels på gaver og puljemidler. 
Donationer bliver anvendt til de nævnte projekter og sociale hjælpefunktioner eller efter donors 
ønsker. 

Gadeliv har igennem 2019 og 2020 haft 3 ansatte i skånejob. Alle tre er finansieret igennem Aarhus 
Kommunes særlige tilskudsordning, kvotejobs.  
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Udover de tre ansatte i skånejob har foreningen ingen lønnede medarbejdere. Der anvendes heller 
ikke honorar til bestyrelsesmedlemmer eller andre der bidrager til foreningens virke. Det sker, at vi 
udbetaler kørselspenge. 

Værestedet har et årligt budget på 5,5 millioner kroner, der forhøjes med 800.000 kr. årligt per 1. 
januar 2021. Værestedet har per denne status i alt 15 medarbejdere. 

Der er anvendt kerneopgave beskrivelser fra Center for Dagområdet og Socialpsykiatri og Udsatte 
Voksne, da de nye beskrivelser for Center for Mestring og Job, Udsatte og Socialpsykiatri er under 
udarbejdelse. 

Spørgsmål eller kommentarer til dette statuspapir bedes rette til leder Ove Abildgaard, 29208490 
eller oa@aarhus.dk 

Aarhus Kommune, Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Job, Udsatte og 
Socialpsykiatri, Center for Mestring. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i Job, Udsatte og Socialpsykiatris kerneopgave er at understøtte borgere med misbrug, hjemløshed eller psykisk 
sårbarhed i deres individuelle recoveryproces. Værestedet understøtter borgerens recoveryproces ved at skabe 
meningsfulde fællesskaberi, hvor borgeren kan afklare, udvikle og afprøve sine handlekompetencer 
ii De kommunale forsorgshjem har tidsbegrænsning på opholdet. Et år hvis du er over 30 og kun et halvt år hvis du er 
mellem 18 og 30. Umiddelbart en god ide og en tilskyndelse til hjemmene om at hjælpe folk videre, men det er ikke så 
godt hvis rehabiliteringen ikke er lykkes. 
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Bilag 2: En oversigt over Værestedets samtlige samarbejdspartnere  

Vi bygger bro til og samarbejder med nedenstående både offentlige instanser og private; 

 

- Gadesygeplejersker 

- Det opsøgende Team  

- Sociale Viceværter  

- Mestringsvejledere 

- Virksomhedskonsulent, der skaffer beskæftigelse til Værestedets brugere via Det Sociale Frikort 

- Jobcenter 

- Sociale tandlæger 

- Borgernes privatpraktiserende læger  

- Sygehus 

- Psykiatrien  

- Misbrugsbehandling 

- Sagsbehandlere i Socialforvaltning/Ydelsescentre 

- Sundhed og Omsorg/hjemmeplejen 

- Borgerservice 2 GO 

- Udbetaling Danmark 

- Det lokale erhvervsliv  

- Socialsygeplejerske ansat på AUH 

- Udlændingestyrelsen 

- Pengeinstitutter 

- Forsorgshjem 

- Boligforeninger 

- Boformer 

- Reden 

- Kirkens Korshær; Spor 7, Naapiffik, Stofindtagelsesrummet, Tre Ege mv. 

- Politi/Specialpatruljen 

- Retsvæsenet 

- Advokater 

- Dyreklinikker; Frynseklinikken & Hjemløse dyrlægen  

- SAND – de hjemløses landsorganisation 

- Hjælp til Hjemløse i Aarhus 

- Hjemløs i Aarhus og det rullende hjerterum  
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- Foreningen Gadeliv, hvor man kan prøve kræfter med arbejdslivet som Sydhavnspedel eller guide på 

en Poverty Walk 

- Støtteforeningen Værestedets Venner, der sikrer blandt meget andet mange gode varme måltider, 

varmt tøj og bankospil arrangeret og betalt af frivillige velgørenhedsorganisationer, privatpersoner og 

virksomheder i Aarhus.  

- Frivillige, der yder advokatbistand, massage, strikkedamer, tøjdonationer, maddonationer m.v.  

- Skraldecafeen: Donation af mad og sandwich  

- Sankt Pauls Kirke 

- Sten Broens jurister  

- Anti-Dote  

- Og mange flere… 
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Høringssvar til Spareforslag 2023-2026, Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Fra Værestedet og dets personale,  

Vi mener, at det nøje skal overvejes, hvorvidt Værestedet skal omfattes af besparelser i denne omgang. 

 

Værestedet er et tilbud jf. Servicelovens § 104, og er et aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring 

af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. På Værestedet er der gennemsnitlig 80 forskellige borgere 

igennem dagligt. Vi kender et sted mellem 400 og 500 borgere på navn, og som det eneste sted i Aarhus 

Kommune tilbyder vi tre gratis måltider om dagen, gratis adgang til vaskemaskine, udlevering af fixeværktøj 

og gratis udlevering af rent tøj. Største delen af borgernes problematikker er præget af massivt misbrug, 

hjemløshed/funktionelt hjemløshed, arbejdsløshed, psykiatriske diagnoser – såsom skizofreni, angst samt 

ADHD – og somatiske udfordringer, hvilket resulterer i at borgerne opleves mere kaotisk end hidtil. Dertil 

mødes borgerne med øvrige problemer, eksempelvis manglende bank, tandpine, sult og ensomhed.  

 

Værestedet er således ikke kun et sted for hjemløse, men for borgere med mange udfordringer og 

problemstillinger, blandt andet mange af de borgere, der skulle væk fra Kloster Torvet og gågade-områderne 

i sin tid. En opgave Værestedet blev pålagt politisk i 2017 – og i det vedhæftede bilag 1, er der en uddybning 

og kort status af, hvad der lykkedes fra november 2017 til august 2020 i den forbindelse.  

 

Vi ved at seneste Hjemløsetælling beklagevis ikke er retvisende herfra. Tiden op til og under hjemløsetælling 

var præget af ansættelsessamtaler – med deltagelse af fast personale samt leder –, afdelingslederskifte ugen 

forinden og ferieafvikling ved det faste personale. Hertil skal det tilføjes at seneste hjemløsetælling viser, at 

den største reduktion i hjemløsheden findes blandt de unge mellem 18-24 år, hvor målgruppen på Værestedet 

ikke består af de helt unge. Vi mærker således ikke så meget til reduktionen i antallet af hjemløse sammenlagt 

med at målgruppen også består af socialt udsatte, der nødvendigvis ikke er hjemløse/funktionelt hjemløse.  

 

Udpluk af Værestedets værdisæt:  

”På Værestedet er den gode relation det vigtigste pædagogiske redskab. Det være sig både hvad angår 

sikkerhed og arbejdet med at hjælpe brugerne på vej i deres recovery proces. ’Recovery’ og ’empowerment’ 

er nøgleord på Værestedet. Det betyder, at vi forsøger at inddrage brugerne og vise den nødvendige tillid, 

frihed og tålmodighed til, at de kan reflektere og tage ansvar for eget liv. Velvidne at denne proces ofte er lang 

og bumlet. […] Alle mennesker har brug for fællesskaber. Derfor er skabelsen af meningsfulde fællesskaber 

en absolut kerne opgave på Værestedet.” 
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Den gode relation opstår ikke kun mellem 08.00 og 16.00, men også efter kl. 16.00, når der er behov for at 

snakke dagens møder med sagsbehandlere, misbrugskonsulenter og øvrige instanser igennem, når der er behov 

for at rase og græde ud over, at det hele virker uoverkommeligt og uoverskueligt, når der også er behov for at 

få sovet ud, når sulten er så stor og pengene små, at man kan få en gratis måltidmad og et sæt rent fixe værktøj 

til at klare natten på. Disse samtaler og tilbud giver os mulighed for at hjælpe borgerne i deres recovery proces, 

vi får mulighed for at understøtte dem, der hvor de har behov, men ligeledes informationsdele og klæde 

samarbejdspartnere godt på til at varetage deres indsats. Hertil er også vigtigheden og sikkerheden af den 

kontinuerlighed, vi kan tilbyde gennem vores åbningstider, da vi holder 365 dage om året, det vil også sige 

weekender, helligdage og aftener.  

Et eksempel herpå er den hårde juletid, hvor mange tilbud holder lukket, hvor sagsbehandleren er gået på 

juleferie, hvor folk samles indendørs og Hus Forbi avisen kan være svær at sælge. I juletiden, hvor familie og 

nære relationer er i højsæde, har vi mulighed for at være det anker og fællesskab, som mange af vores borgerne 

på Værestedet er foruden. Sikkerheden kommer til udtryk i de tiltagende, hvor ambulance og politi – herunder 

special patrulje – bliver tilkaldt. Disse episoder opstår primært i aftentimerne og weekender, når alt andet 

holder lukket. Vi giver Aarhus Kommunes mest udsatte borgere – med et massivt misbrug – en mulighed for 

at trække sig fra det til tider hårde miljø. De kan holde en pause, få et måltid mad, og en god snak. Dette kan 

være med til at styrke relationen til borgerne, da vi har mulighed for at være opmærksom på og hjælpe dem, 

når de mener, at tiden er inde. 

Alt i alt falder det hele tilbage på relationen og vores kerneopgave; det meningsfulde fællesskab. Vi får den 

unikke mulighed at være sammen med borgerne i mange timer i løbet af en dag, at tjekke op på dem, at hjælpe 

dem og at være der for dem, når alt andet holder lukket. Borgerne hos os oplever en understøttelse, og vi ser 

en klar forbedring af personlige færdigheder og af livsvilkårene – selvom vejen dertil kan være bumlet og lang.  

 

Udpluk af Værestedets værdisæt: 

”På Værestedet er alle ligeværdige mennesker med fejl og mangler. […] Det er derfor afgørende, at personalet 

står ved deres personlige forskelligheder og grænser, både for at fremstå som troværdige hele mennesker og 

for at favne og rumme så bredt som muligt. Forskelligheder, ligeværd og respekt er også at respektere, at ikke 

alle ønsker vores hjælp i samme omfang og i samme tempo som vi ønsker at give den. Men at vi bestræber os 

på at hjælpen og støtten er til rådighed, hvis den ønskes. Værestedet er derfor ikke et behandlingssted med 

målrettede forløb. Men et fristed for brugerne, hvor der er øje for helheden i indsatsen med brugeren og det, 

der for brugeren opleves som vigtigt.” 

Værestedet tilbyder borgerne et frirum, hvor borgerne har mulighed for at komme som sig selv i alle tilstande 

og blive mødt af personale, der kender dem og forholder sig til deres problematikker. Vores tilgængelighed og 

relation er et vigtigt redskab til at kunne hjælpe borgerne, når motivationen og behovet opstår. Her må man 
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ikke underkende vigtigheden af det frirum, som medarbejderne har skabt i samarbejde med borgerne. Tilliden, 

respekten og ærligheden gør, at borgerne tør at komme og efterspørge hjælpen. På Værestedet bliver man ikke 

mødt af en skranke, hvor man skal tjekke ind, og vente på at det bliver ens tur. Borgerne kan komme ind både 

dag, aften, weekend og hellige dage og bede om vores hjælp – om end det er råd, vejledning eller et nyt 

etableret samarbejder, der skal understøttes.  

Frirummet og dermed Værestedet er et vigtigt tilbud, når ventetiden på bolig og mestringsvejleder er lang, 

nogle gange helt op til 9-12 måneders ventetid. Vi har mulighed for at hjælpe borgerne med akutte behov, og 

etablere de samtaler og samarbejdspartnere, der skal til for at hjælpe borgerne bedst muligt videre. Værestedet 

har ydermere mulighed for at være bindeled i ventetiden, således kontakten kan fastholdes mellem borger og 

tilbud og chancen for, at man kommer i mål med opgaven, er større.  

Hertil er det vigtigt at pointere, at vores massive tværfaglige samarbejde (Se bilag 2 for uddybning af 

samarbejdspartnere) og brobygning har resulteret i, at der kommer flere og flere i egen bolig og i job – der er 

kommet 1 i fleksjob, 3 i skånejob, og der er udstedt 66 Sociale Frikort via vores samarbejde med Foreningen 

Gadeliv og virksomhedskonsulenter – herunder virksomhedskonsulenten i Bæredygtighedsplanens initiativ 

om ”Flere hjemløse i beskæftigelse – , så nogle af dem, der er længst fra arbejdsmarkedet, kan få prøvet kræfter 

med det på lempelige vilkår. 

 

Vi er stolte over, at vi er lykkedes med opgaverne; at tilbyde et alternativ til Kloster Torv og gågadeområdet, 

at vi brobygger med alle relevante samarbejdspartnere – såvel kommunale, som ikke kommunale - i et omfang, 

hvor vi har bidraget til at hjemløsheden er faldet, beskæftigelsen er steget, og at vi samtidig er et anker for et 

bedre liv for borgerne, hvor vi formår at opbygge nogle rammer, hvor der er fokus på den enkelte borgers 

mestringsstrategier, forbedring af livsvilkår samt opretholdelse og udvikling af nye personlige færdigheder. På 

Værestedet giver vi ligeledes borgerne mulighed for at kunne opretholde en vis livskvalitet, da de kan få 

dækket deres basale behov. Derfor vurderer vi, at det vil være meget uhensigtsmæssigt at lægge besparelserne 

på Værestedet, da vi for forholdsvis små midler faktisk løfter en stor opgave som brobyggere og understøtter 

de tiltag, der er i gang fra anden side, hvor myndighedsopgaven ligger. 

 

 

D. 21. november 2022 

 

Med venlig hilsen  

Medarbejderne på Værestedet 

 

  



187/1097

 

Side 4 af 4 
 

Medsendte bilag:  

Bilag 1: Kort status på drift af Værestedet for perioden november 2017 til og med oktober 2020. 

Bilag 2: En oversigt over Værestedets samtlige samarbejdspartnere  
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9488129
Dato for oprettelse: 2022-11-24 08:16:21

Afsender

Navn: Helle Hansen
Udtaler sig som: Råd og nævn
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Gellerup Fællesråd

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Gellerupparkens Fællesråd har læst, at der er forslag om at lukke Mødestedet i Gellerup, som er et lille smalt tilbud til en
lille gruppe særligt udsatte borgere i vores lokalområde, som i dag har til huse i stueetagen på Gudrunsvej 80. Mødestedet
har eksisteret i mange år, først i Biffen på Silkeborg, men det rykkede siden til hjertet af Gellerup i forbindelse med
sparerunder for snart 12 år siden. Gruppen af primært ældre mænd med anden etnisk baggrund benytter sig dagligt at de
små lokaler, hvorfor de sidder og følger med i Livets Gang i Lidenlunden på Fredspladsen udenfor. De udtrykker over for
os, på anden siden af ruden ofte stor glæde ved at have denne mulighed for at mødes med andre ligestillede, som de føler
sig trygge iblandt, og de hjælper hinanden med at løse nogle af udfordringer livet på kanten kan bringe. For den lille gruppe
vil de blive en kæmpe livsfordring, hvis deres lille mødested bliver lukket, og de ikke længere har stedet som en fast base i
deres liv.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6636581
Dato for oprettelse: 2022-11-24 15:52:34

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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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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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5869845
Dato for oprettelse: 2022-11-20 21:45:46

Afsender

Navn: Arne Højgaard Poulsen
Udtaler sig som: Råd og nævn
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Pårørenderåd for Elev bofællesskab hus 1-3

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hej Aarhus Kommune Vedhæftet er høringssvar for sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold
og Beskæftigelse indsendt på vegne af pårørenderådet for bofællesskabet for handicappede i Elev hus 1-3
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Pårørenderådet for Elev Hus 1 – 3 
v. Arne H. Poulsen 
Pileløkken 20 
8340 Malling 

Malling 22. november 2022 

 

Aarhus Kommune 
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse  
Høringsportal 
 

 

Høringssvar vedr. Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og 
Beskæftigelse 

Nærværende høringssvar er indgivet af Pårørenderådet for Bofællesskabet Elev hus 1 – 3. Høringssvaret 
omfatter bemærkninger til MSB’s Spareforslag 2023 – 2026 såvel som Udviklings- og omstillingsplanen i 
MSB. 

En generel kommentar er, at det er vanskeligt/umuligt at vurdere, hvordan en række af forslagene rent 
faktisk vil blive udmøntet og dermed vanskeligt gennemskueligt at vurdere konsekvenserne. Hvis MSB har et 
ønske om i fremtiden at få mere kvalificerede indspil skal en opfordring derfor være at beskrive de enkelte 
tiltag bedre, så mulighed for vurdering af konsekvenser bliver bedre.  

 

Spareforslag 2023 – 2026 

MSB – 12 
Vi finder initiativet med en forbedret grundnormering meget positivt. En forbedret grundnormering og færre 
tillægsydelser vil alt andet lige betyde tryggere rammer for beboerne. 

MSB - 16 
Vi finder det bekymrende, at MSB vil opsige og reducere aftaler med oplysningsforbund. 
Opsiges/reduceres de eksisterende aftaler, skal det samtidig sikres, at brugerne får et 
sammenlignelig tilbud dvs. såvel kvalitet eller kvantitet må ikke forringes i nye tilbud. Herudover 
skal mobilitet indtænkes i fremtidige tilbud, således vores pårørende rent praktisk fortsat kan gøre 
brug af nye tilbud. Det er vigtigt for vores pårørende, at de – på lige fod med andre – oplever at 
have en dagligdag bestående af beskæftigelsestilbud udenfor Bofællesskabet såvel som praktisk 
og socialt samvær i Bofællesskabet. 

 

Udviklings- og omstillingsplanen i MSB 

Tema 3 UDVIKLING OG OPTIMERING AF INDSATSER FOR BORGERE MED HANDICAP OG 
PSYKISKE UDFORDRINGER 

1 | Flere borgere med socialpsykiatriske udfordringer skal i beskæftigelse 

Skal flere tilbydes en form for beskæftigelse i dagtimerne end i dag, kræver det at der tages hensyn til den 
enkeltes formåen, således borgere i denne gruppe ikke udsættes for pres og usikkerhed, der blot gør deres i 
forvejen komplekse situation vanskeligere. Vi vil tillade os at sætte spørgsmålstegn ved, om der på det 
enkelte bosted reelt bliver tale om en besparelse, da man må forvente, at kun et vist antal af beboerne vil 
kunne komme i beskæftigelse.  
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2 | Omlægning af dagtilbudsområdet så flere kommer i beskæftigelse 

Det er positivt, at der sættes flere ressourcer ind på, at handicappede kan komme i fleksjob med 
pædagogisk støtte i en længere periode. Der skal sikres fleksibilitet så den pædagogiske støtte tilpasses den 
enkeltes behov. Det må samtid sikres, at de virksomheder, der får målgruppen i job med løntilskud/fleksjob 
indretter sig på en måde, så borgeren i beskæftigelse får den nødvendige vejledning/støtte. MSB må derfor 
sikre, at den enkelte virksomhed har udpegede flere personer, som kender borgerens særlige behov, og 
drager omsorg for borgeren, når vedkommende er på arbejdspladsen.  

3 | Flere lette botilbud og bostøtte til unge 

Man kan ikke være uenig i at borgerne skal være så selvhjulpne som muligt. Imidlertid er der en del af de 
omfattede borgere som har sociale udfordringer. At bo i egen bolig med bostøtte kan derfor være socialt 
isolerende for disse unge. Ved gennemførelse af forslaget skal der derfor være fokus på, at mestring ikke 
kun fokuserer på praktiske gøremål men også på sociale aspekter.  

7 | Udbygning af den fleksible bostøtte i eget hjem 

Se kommentarer under punkt 3 

8 | Bedre udnyttelse af de lette bofællesskaber 

Hvis tiltaget betyder, at flere borgere flyttes tættere på familie og venner, tænker vi, det er positivt. 

9 | Investeringer i Tættere på de Unge og Tættere på Borgeren 

Det er glædeligt, hvis tiltaget betyder at den enkelte borger får den hjælp der rent faktisk er behov for. Det 
kræver udover sagsbehandling tillige, at der rent faktisk er midler til den støtte/tiltag der er behov for. 

11 | Bedre grundnormering og færre tillægsydelser 

Vi finder initiativet med en forbedret grundnormering meget positivt. En forbedret grundnormering og færre 
tillægsydelser vil alt andet lige betyde tryggere rammer for beboerne med færre vikarer i dagligdagen. 

 

TEMA 5: DIGITALISERING, AFBUREAUKRATISERING &amp; ADMINISTRATION 

1 | Velfærdsteknologi 

Det er en vigtig forudsætning at teknologi aldrig kan erstatte menneskelig omsorg. Desuden er det vigtigt, at 
teknologien ikke medføre personalemæssige besparelser, før velfærdsteknologier rent faktisk har bidraget til 
bedre egen-mestring og dermed medført personalebesparelse.  

Der skal med andre ord ske en reel implementering af vældfærdsteknologien, før man opnår en 
ressourcebesparelse. Vi vil tillade os at sætte spørgsmålstegn ved, om implementering af 
velfærdsteknologier reelt fører til så stor frigivelse af personale i det enkelte botilbud, at der kan ske en reel 
besparelse. Man kan ikke spare en ressource på et botilbud baseret på et mindsket personaleforbrug set på 
tværs af mange botilbud. 

 

Venlig hilsen 

Arne Højgaard Poulsen 

På vegne af Pårørenderådet Elev Hus 1 - 3 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3944825
Dato for oprettelse: 2022-11-23 19:02:03

Afsender

Navn: Knud Kristensen
Udtaler sig som: Råd og nævn
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Rådet for Socialt udsatte i Aarhus (Udsatterådet)

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Udsatterådet roser forslaget om indførelse af servicegaranti indenfor en toårig periode ved ressourceforløb. Vi anerkender
behovet for besparelser/tilpasninger. Vi advarer imod besparelser på en række specifikke områder - herunder akuttilbud på
forsorgsområdet samt væresteder og dagtilbud.
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Høringssvar vedrørende sparekatalog og udviklings- og omstil-
lingsplan fra Sociale Forhold og Beskæftigelse 
 

Rådet for Socialt Udsatte i Aarhus (Udsatterådet) er ved skrivelse af 27. ok-
tober 2022 inviteret til at afgive høringssvar vedrørende sparekatalog og ud-
viklings- og omstillingsplan fra Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

Udsatterådet takker for invitationen, og skal komme med følgende bemærk-
ninger til sparekataloget og omstillingsplanen. 

Udsatterådet anerkender indledningsvis, at Budgetforliget for 2023 og Udvik-
lings- og omstillingsplanen i Sociale Forhold og Beskæftigelse, stiller store 
krav til omstilling af kommunens økonomi i de kommende år. 

Udsatterådet foretrækker, at man kalder nedskæringer/besparelser for ned-
skæringer/besparelser og ikke dækker sig ind med “New Public Manage-
ment” snak om tilpasninger, omstillinger, effektiviseringer og lignende. 

Allerhelst havde vi set, at vi i Aarhus Kommune stod sammen og holdt men-
nesker i social udsathed udenfor de nedskæringer, der er behov for. 

Når det er sagt, så anerkender vi, at den samlede spareplan holder området 
delvist udenfor nedskæringerne. 

Såvel i sparekataloget som i udviklings- og omstillingsplan er der forslag om 
at tilpasse kapaciteter, hvor efterspørgslen er mindre end udbuddet.  

Ingen kan have noget imod, at der gennemføres besparelser, der ikke har 
negative konsekvenser for borgerne. Dette gælder naturligvis også Udsatte-
rådet. 

Omvendt er vi generelt bekymret for, om man reducerer kapaciteten så me-
get, at der ikke er plads til udsving i efterspørgslen. 

Nedenfor følger vores konkrete bemærkninger. 

Sparekataloget 
Servicegaranti om afklaring indenfor en toårig periode ved ressourceforløb 
Indledningsvis vil vi rose forslaget om at indføre en servicegaranti om afkla-
ring indenfor en toårig periode for borgere i ressourceforløb. 

På dette område så vi gerne yderligere besparelser ved at forkorte og for-
bedre indsatsen for borgere, der er i afklaring i forhold til førtidspension/an-
det. 

Rådet for Socialt Udsatte i 
Aarhus (Udsatterådet) 
 
Sociale Forhold og  
Beskæftigelse 
Fagligt sekretariat 
Aarhus Kommune 
Ledelsesbetjening og  
Administration 

Jægergården,  
Værkmestergade 15 B 
8000 Aarhus C 

 

Direkte e-mail:  
ellpe@aarhus.dk 

 

Sag: 000 
Sagsbehandler: 
Ellen Pedersen 
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Dette forslag har ikke kun positive økonomiske konsekvenser, det har – vur-
derer Udsatterådet – også positive menneskelige konsekvenser for de bor-
gere, som det handler om. 

Tilpasning af serviceniveauet på kørselsområdet 
Principielt er det udmærket at forsøge at tilpasse hele kørselsområdet. Det 
kan dog ikke i sig selv være et mål, at serviceniveauet ikke må være højere i 
Aarhus end i sammenlignelige kommuner. 

Udsatterådet skal advare kraftigt imod at man omlægger kørslen på en så-
dan måde, at det for nogle unge reelt betyder, at de ikke vil kunne komme i 
SFO. For nogle handicappede (fx unge med autisme og/eller angst), vil solo-
kørsel eller kørsel i taxa fremfor bus være nødvendigt. Hvis de tvinges til at 
køre sammen med mange, vil de ikke kunne gøre brug af kørselsordningen. 

Ryhavekollegiet 
I forslaget om omlægning af indsatsen på Ryhavekollegiet tales der om, at 
der ikke længere vil være medarbejdere på kollegiet i dagtimerne, og at man 
i stedet vil trække på civilsamfundsorganisationerne. 

Udsatterådet vil på det kraftigste advare mod, at man nedlægger stillinger og 
fremadrettet lader frivillige udføre opgaverne. 

Vi er tilhængere af tættere samarbejde mellem kommunen og civilsamfun-
det, men skal-opgaver skal udføres af ansatte og ikke af frivillige. 

Forebyggende indsatser efter servicelovens § 11, stk. 3 er en skal-opgave. 

Øvrige omlægninger på forsorgsområdet (spareforslag 7, 8 og 10) 
Forslaget om at tilpasse kapaciteten på forsorgsområdet til efterspørgslen er 
i udgangspunktet fornuftigt. 

Udsatterådet skal dog advare imod, at kapaciteten reduceres så meget, at 
der ikke er kapacitet, når efterspørgslen svinger. Dette gør sig bl.a. gæl-
dende for så vidt angår akutkapaciteten på forsorgsområdet. 

Selvom antallet af hjemløse i Aarhus Kommune heldigvis er faldet markant, 
så er der i 2022 stadig 507 hjemløse aarhusianere. 

Det skal stadig sikres, at der er kapacitet til at tilbyde værdige forhold for by-
ens hjemløse. 

Udsatterådet skal specielt opfordre til, at man ikke tidsmæssigt forcerer re-
duktionen, men at den sker i takt med, at det faktiske kan konstateres, at be-
hovet for pladserne falder. 

Væresteder og dagsaktiviteter (spareforslag 9 og 17) 
Også her er det naturligt at tilpasse kapaciteten til efterspørgslen. Men på 
samme måde som ved omlægningerne på forsorgsområdet, er det vigtigt, at 
reduktionerne ikke forceres. 
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Det er for socialt udsatte borgere vigtigt, at der er et passende udbud af 
dagsaktiviteter. Det drejer sig både om specifikke målgrupper og en nødven-
dig geografisk spredning. 

Det er fornuftigt at udvikle nye typer af meningsfulde fællesskaber – fx ar-
bejdspladsfællesskaber. Men der vil stadig være et stort behov for fælles-
skaber også for de allermest udsatte borgere. 

Det er vigtigt at huske på, at dagtilbud også fungerer som kontaktsteder, 
hvor udsatte borgere kan komme i kontakt med forvaltningens medarbej-
dere. At reducere for meget på dette område vil føre til øget arbejde for ud-
gående teams og andre opsøgende tilbud. 

Man skal også huske på, at Housing First måske nok sikrer flere en egen 
bolig, men ikke alle bliver inkluderet i nye meningsfulde fællesskaber. De vil 
stadig – i hvert tilfælde i en periode – have brug for væresteder og dagtilbud. 
Fjernes disse, risikerer vi at Housing First ender som Housing Only! 

Som et særligt punkt undrer det Udsatterådet, at man i spareforslag 9 taler 
om indgåelse af samarbejde med civilsamfundsorganisationer om udvikling 
af nye typer meningsfulde fællesskaber, mens man i samme forslag – og i 
spareforslag 17 – taler om at skære ned på/lukke tilbud, som drives af civil-
samfundsorganisationer (fx Naapiffik, Spor 7, Skiftesporet, Fristedet og Mø-
destedet). 

Fx Naapiffik og Mødestedet er tilbud til mennesker med særlige behov (hhv. 
borgere med grønlandsk baggrund i udsathed og førtidspensionister med 
anden etnisk baggrund end dansk). 

Mange af disse tilbuds brugere har ikke en realistisk mulighed for at gøre 
brug af andre – fx beskæftigelsesrettede – tilbud. 

Udsatterådet skal stærkt opfordre til, at der ikke fjernes tilbud til de allersva-
geste/mest udsatte borgere. 

Øget selvforsyning 
I spareforslag 11 tales der om at etablere flere pladser i Aarhus Kommune 
frem for at købe eksterne pladser. 

Udsatterådet er for så vidt positivt indstillet i forhold til at øge udbuddet af 
botilbudspladser i Aarhus Kommune. 

Da der på botilbudsområdet er etableret en markedsplads via Tilbudsporta-
len, er det principielt kun muligt at interne pladser i Aarhus Kommune er billi-
gere end pladser udenfor kommunen, hvis de interne tilbud har en lavere 
kvalitet/et ringere serviceniveau. 

Det er for os vigtigere, at borgerne får det tilbud, som de har brug for. Det 
fagligt set rigtige tilbud ligger ikke nødvendigvis i Aarhus Kommune, og en 
øget hjemtagning risikerer at bidrage yderligere til den afspecialisering af det 



205/1097

 

 

24. november 2022 

Side 4 af 4 
specialiserede sociale område, som vi har set siden kommunalreformen i 
2007. 

Bedre grundnormering og færre tillægsydelser 
Udsatterådet er positivt indstillet overfor ideen om at hæve grundnormerin-
ger og reducere tilkøbsydelser på botilbudsområdet. 

Udsatterådet vil dog minde om, at ikke alle har samme behov. Der vil stadig 
være borgere, der har særlige behov, der forudsætter en individuel tilpasset 
indsats og køb af tillægsydelser. 

Udviklings- og omstillingsplanen 
Når det kommer til hele tankegangen om investeringer (som er bærende i 
udviklings- og omstillingsplanen), så er Udsatterådet positivt indstillet. 

Vi er dog samtidig skeptiske ved den måde som hele investeringstanken er 
præsenteret i udviklings- og omstillingsplanen. 

Planen præsenterer udelukkende nettobesparelserne. Der er intetsteds be-
skrevet hvilke investeringer, der forudsættes for at realisere de beskrevne 
besparelser. 

Hverken vi eller andre har derfor mulighed for at vurdere, om de beskrevne 
besparelser er realistiske/mulige. 

Vi opfordrer magistraten til at gøre udviklings- og omstillingsplanen mere 
gennemskuelig ved at beskrive såvel investeringer som forventede besparel-
ser. Herunder bør også tidsforskydningen mellem investering og besparelse 
beskrives. 

Resultatet er, at planen lige blot nu fremstår som endnu et sparekatalog 
oveni det præsenterede sparekatalog. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Knud Kristensen 
Formand for udsatterådet 

M: +45 40 30 63 98 | E: mail@knudk.dk 
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Den Sociale Retshjælp Fond fremsender hermed sine kommentarer og bemærkninger til de spareforslag, som Aarhus
kommune foreslår for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, hvor der tages udgangspunkt i
udviklings- og omstillingsplanen og tilhørende sparekatalog, der er udarbejdet af Aarhus kommune.
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Bemærkninger vedrørende Udviklings- og omstillingsplanen i Sociale For-
hold og Beskæftigelse  

Hos Den Sociale Retshjælp Fond har vi tre nedslagspunkter med hensyn til den udarbejdede plan 

rettet mod omstillingen af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus kom-

mune. 

 

Justering af kapacitet på væresteder og dagsaktiviteter  
For det første er vi bekymrede for forslaget, som vedrører at spare på kapaciteten på kommunens 

væresteder og dagsaktiviteter for hjemløse unge. I antager, at vi i de kommende år vil se et fortsat 

fald i antallet af hjemløse unge bl.a. grundet en styrkelse af Housing First-tilgangen. Men det er værd 

at have in mente, at tallene er opgjort pba. en historisk lav arbejdsløshed, som har sikret at mange, 

som før har været langt fra arbejdsmarkedet, nu er blevet en del af det. Denne udvikling ser dog ikke 

ud til at fortsætte, og OECD forventer en egentlig recession i Danmark i løbet af 2023 – Dette vil 

betyde mere arbejdsløshed. Koblet sammen med den høje inflation der særligt er båret af høje energi- 

og varmepriser, så er der desværre en risiko for, at hjemløsheden i de kommende år vil stige igen. I 

skriver ydermere, at I sideløbende med besparelsen vil arbejde med at øge beskæftigelsen blandt 

målgruppen. Vi frygter, at dette betyder, at man kommer til at presse borgere, som i forvejen er sår-

bare, til at finde et arbejde de ikke er klar til. Udover at det kræver meget af borgere med psykiske 

udfordringer, vil det også kræve en stor indsats for eventuelle arbejdsgivere, som skal sætte dem i 

arbejde. På den måde kan forslaget ende med at forværre borgerens situation ved at presse dem ud på 

et arbejdsmarked, som ikke har ressourcer håndtere deres særlige behov. Der er derudover ingen ga-

ranti for, at man faktisk vil kunne få disse borgere i beskæftigelse, særligt når man tager en mulig 

recession i betragtning, som vil øge arbejdsløsheden. 

 

Det Kriminalitetsforebyggende arbejde: 
For det andet bekymrer det os, at man har planer om at omlægge kommunens kriminalitetsforebyg-

gende arbejde. Det er vores vurdering, at Aarhus Kommunes eksisterende indsatser ville fungere rig-

tig godt, hvis ikke det var pga. to problemer: Først og fremmest så er der ingen tillid fra de krimina-

litetstruede unge til kommunens tilbud. Dette skaber uvilje og besværliggør kommunens arbejde. Det 

er her, hvor det er vigtigt at kommunen gør brug af Civilsamfundsorganisationer som DSRF og Hasle 

Bibliotek, der kan agere brobygger og kan være med til at opbygge tilliden, qua deres store kendskab 

til borgeren og dennes situation – Det er derfor også ærgerligt at netop Hasle bibliotek står til at skulle 
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lukke jf. Sparekataloget for Magistraten for Kultur og Borgerservice. Det andet problem er, at med-

arbejderne i de eksisterende tilbud er under enormt pres, de har ikke den tid som er nødvendig for at 

sætte sig ind i den enkelte borgers sag, og derfor ender løsningerne ofte med at være standardløsnin-

ger, som ikke hjælper borgeren videre og som også skader borgerens tillid til kommunen. Dette for-

drer et negativt feedback, hvor den nu større mistillid til kommunen, vil gøre borgeren mindre sam-

arbejdsvillig. Kommunen lægger op til at ville spare næsten to fuldtidsansatte væk og mener ikke, at 

dette vil have nogen negative konsekvenser for de kriminalitetstruede unge. Det har vi svært ved at 

se, hvis kommunen begynder at spare på dette område, så frygter vi, at det vil gøre de eksisterende 

medarbejdere endnu mere pressede, hvilket igen vil skabe mistillid. Sammenlagt så er det vores over-

bevisning, at besparelsen vil have en negativ effekt både på de kriminalitetstruede unge – som risike-

rer at havne i kriminalitet – men i særdeleshed også på beboerne i de områder, hvor de unge befinder 

sig grundet øget kriminalitet og alle de negative effekter, som det medfører. 

 

Kortere ressourceforløb:  
Det sidste nedslagpunkt omhandler ønsket indføre en garanti om afklaring på to år for borgere i res-

sourceforløb. Vi er positivt stillede overfor at forkorte ressourceforløb, da vi mener, at det gavner 

borgerne at få en hurtigere afklaring. Dog er det vigtigt, at man ikke glemmer at se på hele borgerens 

situation under ressourceforløbet, så løsningen i sidste ende bliver helhedsorienteret og til gavn for 

borgeren. Vi frygter, at det kan medføre en forhastet behandlingsproces, hvor der ikke kan nås at tage 

højde for eksterne faktorer, som f.eks. borgerens helbred, som vil skulle udredes i sundhedsvæsnet 

og/eller psykiatrien – begge er under stort pres, hvilket medfører længere ventetider. Herved risikerer 

man at presse borgere ud af et ressourceforløb, og ind i en løsning, som borgeren ikke har forudsæt-

ningerne for at lykkes i. Hvis ikke man tager højde for borgerens individuelle livssituation, så risikerer 

man at knække borgeren yderligere, hvorfor borgeren vil komme tilbage igen og igen til byrde for 

både kommunen, men især for borgeren. 

 

Med venlig hilsen 

Den Sociale Retshjælps Fond 

 



210/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Mette Hedemann Olsen 

Virksomhed 

Det kreative Værksted 

HS0014630 

H520 

 
 

  



211/1097

17-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0014630
Dato for oprettelse: 2022-11-17 08:59:40

Afsender

Navn: Mette Hedemann Olsen
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Det kreative Værksted

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Kære Aarhus Byråd Vi, på Det kreative Værksted (DkV), har stor sympati for jeres arbejde for den tidlige indsats og viljen til
at skabe rammerne for, at alle kan have et trygt og værdigt liv. Jeg vil i det følgende argumentere for, at en lukning af Det
kreative Værksted både vil gå imod disse intentioner, men også stille spørgsmålstegn ved, om det vil være en reel
besparelse. Vi er et lille overskueligt sted, hvor vi i mindre grupper arbejder med social udvikling gennem
værkstedsarbejdet. I kraft af vores størrelse kan vi løse de knuder, der opstår mellem eleverne undervejs og tage fat i
eventuelle konflikter, før de når at vokse. De fleste af vores elever har brug for den ro, der er hos os. Hvis Det kreative
Værksted bliver nedlagt og eleverne herfra skal udsluses til andre steder, er der flere udfordringer i spil. Den største er nok,
at flere af eleverne har en psykisk overbygning, der gør, at de ikke vil kunne fungere i større sammenhænge. Flere af dem
(og også andre af eleverne) har forsøgt sig med forskellige af kommunens aktivitetstilbud, hvor de er kommet fra med et
nederlag i bagagen, da de ikke formåede at passe ind. Her er nogle eksempler: en elev, der, når han bliver for træt og får
for mange indtryk, kan blive verbalt voldsomt udadreagerende. Han har en plads hos os, hvor han er vellidt og vi formår at
gribe konflikten i luften. Der er en anden, der bor i Brabrand, men troligt kommer på DkV, da hun har prøvet andre steder
uden at finde et, hun kunne være. En tredje havde, før hun kom på DkV, ikke været aktiveret i flere år - vi fik på forhånd at
vide, at hendes mønster var at stoppe efter tre måneder - men nu har hun været på DkV i flere år. Et grelt eksempel er en
ung kvinde, som mod hendes (og vores) vilje måtte stoppe hos os efter vi gennem længere tids arbejde med hende havde
fået hende til at passe ind og genvinde troen på sig selv. I de fire år, der er gået, har ingen kunnet finde et passende tilbud
til hende. Hun er på vej tilbage til os nu. Der er mange flere eksempler. Per Sørensen, leder af Bøgeskovgård
Aktivitetscenter, siger, at hvor de er gået fra tidligere at være 70 borgere, rummer de nu 96 ”og [har] derfor meget
begrænset plads, hvis man har brug for ro eller skærmning”. Disse forhold vil være for vanskelige for størstedelen af DkV’s
elever at være i. Hvis ikke Aarhus Kommune har et tilbud, som borgeren har mulighed for at benytte pga. sit handicap og/
eller evt. psykiske overbygning, kan en mulighed være, at vedkommende søger et passende tilbud udenfor kommunens
grænser. Vi er selv sådan et tilbud og har lige nu en elev fra Odder, som har fået lov til allernådigst at gå hos os, da der
ikke findes et lignende tilbud indenfor hans egen kommunens grænser (Odder Kommune er nemlig heller ikke meget for at
sende sine borgere til andre kommuner). Hvis Aarhus Kommune skal vælge mellem at købe et tilbud i en anden kommune
eller lade borgeren sidde hjemme med en iPad, kunne det være, man skulle vælge ikke at lukke DkV, der i forvejen er et
billigt tilbud� En anden udgift, som ikke er med i regnestykket, vil være kørsel, da eleverne som hovedregel selv skal
transportere sig til DkV. I dag går flere af dem, der ikke kan benytte sig af offentlig transport, turen til fods hver dag. Her
ville skulle afsættes penge af til transport, hvis de skulle forsøge sig med et kommunalt tilbud. Hvis ikke alle skal indsluses
på Bøgeskovgård Aktivitetscenter, vil transporten til f.eks. Kompetencecenter Nord for mange blive meget lang, da de
fleste af DkV’s elever bor i sydbyen. I flere år har Aarhus Kommune arbejdet for at få borgere med udviklingshandicap ud
på arbejdsmarkedet, hvilket har været en rigtig god idé for mange. Men det vil også sige, at langt de fleste af dem, der kan
arbejde, allerede gør det. Selvom vi støtter tanken om, at de, det giver mening for, kan blive en del af arbejdsmarkedet, vil
det ikke være aktuelt for de elever, vi har på Det kreative Værksted for tiden. Det er mennesker, der ikke har
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kompetencerne eller af anden grund ikke magter at være på arbejdsmarkedet og således har fundet sig til rette i en
sammenhæng, hvor hverdagen giver mening for dem og de føler, de har en berettigelse. Vi arbejder til gengæld på at give
eleverne en plads i verden, hvor det de laver, har værdi og kan give dem følelsen af at kunne noget og være noget for
andre. Vi har gang i mange former for lokalt samarbejde, hvor det vigtigste er, at eleverne i samarbejdet oplever, at de kan
noget særligt og kan bidrage med noget af reel værdi til andre, i stedet for altid at opleve sig selv som den modtagende
part. Gennem disse samarbejder hjælper vi til udbredelsen af idéen om, at mennesker er forskellige på mange måder og
kan noget særligt hver især. Vi har således et meget fint samarbejde med Malling Skole, hvor skiftende skoleklasser
gennem flere år, har fulgt dramaholdet. Vi er lige startet op med en ny klasse, der med stor nysgerrighed og åbenhed
mødte DkV’s elever. Planen er, at de til foråret skal se prøver, komme med idéer og senere komme igen og se den færdige
forestilling. Det er en gammelprøvet model, der skaber et bånd mellem skolens og DkV’s elever. Børnehaven på Tværgade
kommer to gange om året til workshop, kakaocafé og en tur i fantasihaven og der er flere børnehaver, vuggestuer og
dagplejere, der ligeledes tager på tur og leger i fantasihaven. Noget, vi har gjort gennem alle årene og som vi igen skal
have gang i, når vi får ansat en ny havelærer, er at hjælpe pensionister med deres haver. Her kan eleverne virkelig mærke,
de gør en forskel. Nævnes skal også vores gode samarbejde med sognegården, hvor vi ofte har en udstilling. Her har vi
f.eks. fra vores fællesemne om træer udstillet alle de personlige træer, som eleverne havde lavet til hinanden og som på
fantasifuld vis udtrykte hver enkelts personlighed og interesser. Vi holder åbent hus for alle om sommeren og deltager i
november med en bod på julemarkedet på Folkestedet Beder. Her vægter vi, at vores produkter er af god kvalitet, så
eleverne oplever en reel feedback fra dem, der køber dem. Gennem årene har vi på Det kreative Værksted haft mange
forskellige mennesker i virksomhedspraktik og i afklaringsforløb til flexjob. Vi har mulighed for at skræddersy et forløb til
den enkelte praktikant, hvor arbejdet tilrettelægges ud fra de skånehensyn og udfordringer, der er brug for. Det er en
opgave, vi rigtig gerne tager på os og håber på at kunne fortsætte med fremover. Jeg har her prøvet at ridse nogle af de
mange argumenter op for, hvorfor den besparelse på 381.000 kr, der dækker både Det kreative Værksted og Musik- og
Medieværkstedet, ikke bør vedtages. Udover de menneskelige omkostninger og omkostningerne for lokalområdet, er det
en besparelse, der kan blive en udgift, når man ser på det store billede. Her skal flere udgifter regnes med i det samlede
regnestykke: transportudgifter, betalinger til andre kommuner og evt. ansættelse af ekstra personale, hvis de to
nyansættelser viser sig ikke at være nok, når borgere, der har brug for ro omkring sig, skal passes ind et stort sted, de ikke
er gearet til. På vegne af Det kreative værksteds lærere: Johanna Ludvigsen, Lisa Esper Sørensen og Lars Kolbeck Mette
Hedemann Olsen Daglig leder på Det kreative Værksted
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Kære Aarhus Byråd Vi, på Det kreative Værksted (DkV), har stor sympati for jeres arbejde for den tidlige indsats og viljen til
at skabe rammerne for, at alle kan have et trygt og værdigt liv. Jeg vil i det følgende argumentere for, at en lukning af Det
kreative Værksted både vil gå imod disse intentioner, men også stille spørgsmålstegn ved, om det vil være en reel
besparelse. Vi er et lille overskueligt sted, hvor vi i mindre grupper arbejder med social udvikling gennem
værkstedsarbejdet. I kraft af vores størrelse kan vi løse de knuder, der opstår mellem eleverne undervejs og tage fat i
eventuelle konflikter, før de når at vokse. De fleste af vores elever har brug for den ro, der er hos os. Hvis Det kreative
Værksted bliver nedlagt og eleverne herfra skal udsluses til andre steder, er der flere udfordringer i spil. Den største er nok,
at flere af eleverne har en psykisk overbygning, der gør, at de ikke vil kunne fungere i større sammenhænge. Flere af dem
(og også andre af eleverne) har forsøgt sig med forskellige af kommunens aktivitetstilbud, hvor de er kommet fra med et
nederlag i bagagen, da de ikke formåede at passe ind. Her er nogle eksempler: en elev, der, når han bliver for træt og får
for mange indtryk, kan blive verbalt voldsomt udadreagerende. Han har en plads hos os, hvor han er vellidt og vi formår at
gribe konflikten i luften. Der er en anden, der bor i Brabrand, men troligt kommer på DkV, da hun har prøvet andre steder
uden at finde et, hun kunne være. En tredje havde, før hun kom på DkV, ikke været aktiveret i flere år - vi fik på forhånd at
vide, at hendes mønster var at stoppe efter tre måneder - men nu har hun været på DkV i flere år. Et grelt eksempel er en
ung kvinde, som mod hendes (og vores) vilje måtte stoppe hos os efter vi gennem længere tids arbejde med hende havde
fået hende til at passe ind og genvinde troen på sig selv. I de fire år, der er gået, har ingen kunnet finde et passende tilbud
til hende. Hun er på vej tilbage til os nu. Der er mange flere eksempler. Per Sørensen, leder af Bøgeskovgård
Aktivitetscenter, siger, at hvor de er gået fra tidligere at være 70 borgere, rummer de nu 96 ”og [har] derfor meget
begrænset plads, hvis man har brug for ro eller skærmning”. Disse forhold vil være for vanskelige for størstedelen af DkV’s
elever at være i. Hvis ikke Aarhus Kommune har et tilbud, som borgeren har mulighed for at benytte pga. sit handicap og/
eller evt. psykiske overbygning, kan en mulighed være, at vedkommende søger et passende tilbud udenfor kommunens
grænser. Vi er selv sådan et tilbud og har lige nu en elev fra Odder, som har fået lov til allernådigst at gå hos os, da der
ikke findes et lignende tilbud indenfor hans egen kommunens grænser (Odder Kommune er nemlig heller ikke meget for at
sende sine borgere til andre kommuner). Hvis Aarhus Kommune skal vælge mellem at købe et tilbud i en anden kommune
eller lade borgeren sidde hjemme med en iPad, kunne det være, man skulle vælge ikke at lukke DkV, der i forvejen er et
billigt tilbud :-) En anden udgift, som ikke er med i regnestykket, vil være kørsel, da eleverne som hovedregel selv skal
transportere sig til DkV. I dag går flere af dem, der ikke kan benytte sig af offentlig transport, turen til fods hver dag. Her
ville skulle afsættes penge af til transport, hvis de skulle forsøge sig med et kommunalt tilbud. Hvis ikke alle skal indsluses
på Bøgeskovgård Aktivitetscenter, vil transporten til f.eks. Kompetencecenter Nord for mange blive meget lang, da de
fleste af DkV’s elever bor i sydbyen. I flere år har Aarhus Kommune arbejdet for at få borgere med udviklingshandicap ud
på arbejdsmarkedet, hvilket har været en rigtig god idé for mange. Men det vil også sige, at langt de fleste af dem, der kan
arbejde, allerede gør det. Selvom vi støtter tanken om, at de, det giver mening for, kan blive en del af arbejdsmarkedet, vil
det ikke være aktuelt for de elever, vi har på Det kreative Værksted for tiden. Det er mennesker, der ikke har
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kompetencerne eller af anden grund ikke magter at være på arbejdsmarkedet og således har fundet sig til rette i en
sammenhæng, hvor hverdagen giver mening for dem og de føler, de har en berettigelse. Vi arbejder til gengæld på at give
eleverne en plads i verden, hvor det de laver, har værdi og kan give dem følelsen af at kunne noget og være noget for
andre. Vi har gang i mange former for lokalt samarbejde, hvor det vigtigste er, at eleverne i samarbejdet oplever, at de kan
noget særligt og kan bidrage med noget af reel værdi til andre, i stedet for altid at opleve sig selv som den modtagende
part. Gennem disse samarbejder hjælper vi til udbredelsen af idéen om, at mennesker er forskellige på mange måder og
kan noget særligt hver især. Vi har således et meget fint samarbejde med Malling Skole, hvor skiftende skoleklasser
gennem flere år, har fulgt dramaholdet. Vi er lige startet op med en ny klasse, der med stor nysgerrighed og åbenhed
mødte DkV’s elever. Planen er, at de til foråret skal se prøver, komme med idéer og senere komme igen og se den færdige
forestilling. Det er en gammelprøvet model, der skaber et bånd mellem skolens og DkV’s elever. Børnehaven på Tværgade
kommer to gange om året til workshop, kakaocafé og en tur i fantasihaven og der er flere børnehaver, vuggestuer og
dagplejere, der ligeledes tager på tur og leger i fantasihaven. Noget, vi har gjort gennem alle årene og som vi igen skal
have gang i, når vi får ansat en ny havelærer, er at hjælpe pensionister med deres haver. Her kan eleverne virkelig mærke,
de gør en forskel. Nævnes skal også vores gode samarbejde med sognegården, hvor vi ofte har en udstilling. Her har vi
f.eks. fra vores fællesemne om træer udstillet alle de personlige træer, som eleverne havde lavet til hinanden og som på
fantasifuld vis udtrykte hver enkelts personlighed og interesser. Vi holder åbent hus for alle om sommeren og deltager i
november med en bod på julemarkedet på Folkestedet Beder. Her vægter vi, at vores produkter er af god kvalitet, så
eleverne oplever en reel feedback fra dem, der køber dem. Gennem årene har vi på Det kreative Værksted haft mange
forskellige mennesker i virksomhedspraktik og i afklaringsforløb til flexjob. Vi har mulighed for at skræddersy et forløb til
den enkelte praktikant, hvor arbejdet tilrettelægges ud fra de skånehensyn og udfordringer, der er brug for. Det er en
opgave, vi rigtig gerne tager på os og håber på at kunne fortsætte med fremover. Jeg har her prøvet at ridse nogle af de
mange argumenter op for, hvorfor den besparelse på 381.000 kr, der dækker både Det kreative Værksted og Musik- og
Medieværkstedet, ikke bør vedtages. Udover de menneskelige omkostninger og omkostningerne for lokalområdet, er det
en besparelse, der kan blive en udgift, når man ser på det store billede. Her skal flere udgifter regnes med i det samlede
regnestykke: transportudgifter, betalinger til andre kommuner og evt. ansættelse af ekstra personale, hvis de to
nyansættelser viser sig ikke at være nok, når borgere, der har brug for ro omkring sig, skal passes ind et stort sted, de ikke
er gearet til. På vegne af Det kreative værksteds lærere: Johanna Ludvigsen, Lisa Esper Sørensen og Lars Kolbeck Mette
Hedemann Olsen Daglig leder på Det kreative Værksted
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Kære Aarhus Byråd

Vi, på Det kreative Værksted (DkV), har stor sympati for jeres arbejde for den tidlige indsats og

viljen til at skabe rammerne for, at alle kan have et trygt og værdigt liv.

Jeg vil i det følgende argumentere for, at en lukning af Det kreative Værksted både vil gå imod disse

intentioner, men også stille spørgsmålstegn ved, om det vil være en reel besparelse.

Vi er et lille overskueligt sted, hvor vi i mindre grupper arbejder med social udvikling gennem

værkstedsarbejdet. I kraft af vores størrelse kan vi løse de knuder, der opstår mellem eleverne

undervejs og tage fat i eventuelle konflikter, før de når at vokse.

De fleste af vores elever har brug for den ro, der er hos os.

Hvis Det kreative Værksted bliver nedlagt og eleverne herfra skal udsluses til andre steder, er der

flere udfordringer i spil.

Den største er nok, at flere af eleverne har en psykisk overbygning, der gør, at de ikke vil kunne

fungere i større sammenhænge.

Flere af dem (og også andre af eleverne) har forsøgt sig med forskellige af kommunens

aktivitetstilbud, hvor de er kommet fra med et nederlag i bagagen, da de ikke formåede at passe

ind.

Her er nogle eksempler: en elev, der, når han bliver for træt og får for mange indtryk, kan blive

verbalt voldsomt udadreagerende. Han har en plads hos os, hvor han er vellidt og vi formår at

gribe konflikten i luften. Der er en anden, der bor i Brabrand, men troligt kommer på DkV, da hun

har prøvet andre steder uden at finde et, hun kunne være. En tredje havde, før hun kom på DkV,

ikke været aktiveret i flere år - vi fik på forhånd at vide, at hendes mønster var at stoppe efter tre

måneder - men nu har hun været på DkV i flere år. Et grelt eksempel er en ung kvinde, som mod

hendes (og vores) vilje måtte stoppe hos os efter vi gennem længere tids arbejde med hende

havde fået hende til at passe ind og genvinde troen på sig selv. I de fire år, der er gået, har ingen

kunnet finde et passende tilbud til hende. Hun er på vej tilbage til os nu. Der er mange flere

eksempler.

Per Sørensen, leder af Bøgeskovgård Aktivitetscenter, siger, at hvor de er gået fra tidligere at være

70 borgere, rummer de nu 96  ”og [har] derfor meget begrænset plads, hvis man har brug for ro

eller skærmning”.

Disse forhold vil være for vanskelige for størstedelen af DkV’s elever at være i.

Hvis ikke Aarhus Kommune har et tilbud, som borgeren har mulighed for at benytte pga. sit

handicap og/ eller evt. psykiske overbygning, kan en mulighed være, at vedkommende søger et

passende tilbud udenfor kommunens grænser.

Vi er selv sådan et tilbud og har lige nu en elev fra Odder, som har fået lov til allernådigst at gå hos

os, da der ikke findes et lignende tilbud indenfor hans egen kommunens grænser (Odder

Kommune er nemlig heller ikke meget for at sende sine borgere til andre kommuner).
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Hvis Aarhus Kommune skal vælge mellem at købe et tilbud i en anden kommune eller lade

borgeren sidde hjemme med en iPad, kunne det være, man skulle vælge ikke at lukke DkV, der i

forvejen er et billigt tilbud :-)

En anden udgift, som ikke er med i regnestykket, vil være kørsel, da eleverne som hovedregel selv

skal transportere sig til DkV. I dag går flere af dem, der ikke kan benytte sig af offentlig transport,

turen til fods hver dag. Her ville skulle afsættes penge af til transport, hvis de skulle forsøge sig

med et kommunalt tilbud. Hvis ikke alle skal indsluses på Bøgeskovgård Aktivitetscenter, vil

transporten til f.eks. Kompetencecenter Nord for mange blive meget lang, da de fleste af DkV’s

elever bor i sydbyen.

I flere år har Aarhus Kommune arbejdet for at få borgere med udviklingshandicap ud på

arbejdsmarkedet, hvilket har været en rigtig god idé for mange. Men det vil også sige, at langt de

fleste af dem, der kan arbejde, allerede gør det.

Selvom vi støtter tanken om, at de, det giver mening for, kan blive en del af arbejdsmarkedet, vil

det ikke være aktuelt for de elever, vi har på Det kreative Værksted for tiden. Det er mennesker,

der ikke har kompetencerne eller af anden grund ikke magter at være på arbejdsmarkedet og

således har fundet sig til rette i en sammenhæng, hvor hverdagen giver mening for dem og de

føler, de har en berettigelse.

Vi arbejder til gengæld på at give eleverne en plads i verden, hvor det de laver, har værdi og kan

give dem følelsen af at kunne noget og være noget for andre.

Vi har gang i mange former for lokalt samarbejde, hvor det vigtigste er, at eleverne i samarbejdet

oplever, at de kan noget særligt og kan bidrage med noget af reel værdi til andre, i stedet for altid

at opleve sig selv som den modtagende part.

Gennem disse samarbejder hjælper vi til udbredelsen af idéen om, at mennesker er forskellige på

mange måder og kan noget særligt hver især.

Vi har således et meget fint samarbejde med Malling Skole, hvor skiftende skoleklasser gennem

flere år, har fulgt dramaholdet. Vi er lige startet op med en ny klasse, der med stor nysgerrighed og

åbenhed mødte DkV’s elever. Planen er, at de til foråret skal se prøver, komme med idéer og senere

komme igen og se den færdige forestilling. Det er en gammelprøvet model, der skaber et bånd

mellem skolens og DkV’s elever.

Børnehaven på Tværgade kommer to gange om året til workshop, kakaocafé og en tur i

fantasihaven og der er flere børnehaver, vuggestuer og dagplejere, der ligeledes tager på tur og

leger i fantasihaven.

Noget, vi har gjort gennem alle årene og som vi igen skal have gang i, når vi får ansat en ny

havelærer, er at hjælpe pensionister med deres haver. Her kan eleverne virkelig mærke, de gør en

forskel.

Nævnes skal også vores gode samarbejde med sognegården, hvor vi ofte har en udstilling. Her har

vi f.eks. fra vores fællesemne om træer udstillet alle de personlige træer, som eleverne havde lavet

til hinanden og som på fantasifuld vis udtrykte hver enkelts personlighed og interesser.
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Vi holder åbent hus for alle om sommeren og deltager i november med en bod på julemarkedet på

Folkestedet Beder. Her vægter vi, at vores produkter er af god kvalitet, så eleverne oplever en reel

feedback fra dem, der køber dem.

Gennem årene har vi på Det kreative Værksted haft mange forskellige mennesker i

virksomhedspraktik og i afklaringsforløb til flexjob. Vi har mulighed for at skræddersy et forløb til

den enkelte praktikant, hvor arbejdet tilrettelægges ud fra de skånehensyn og udfordringer, der er

brug for. Det er en opgave, vi rigtig gerne tager på os og håber på at kunne fortsætte med

fremover.

Jeg har her prøvet at ridse nogle af de mange argumenter op for, hvorfor den besparelse på

381.000 kr, der dækker både Det kreative Værksted og Musik- og Medieværkstedet, ikke bør

vedtages.

Udover de menneskelige omkostninger og omkostningerne for lokalområdet, er det en besparelse,

der kan blive en udgift, når man ser på det store billede. Her skal flere udgifter regnes med i det

samlede regnestykke: transportudgifter, betalinger til andre kommuner og evt. ansættelse af ekstra

personale, hvis de to nyansættelser viser sig ikke at være nok, når borgere, der har brug for ro

omkring sig, skal passes ind et stort sted, de ikke er gearet til.

På vegne af Det kreative værksteds lærere: Johanna Ludvigsen, Lisa Esper Sørensen og Lars Kolbeck

Mette Hedemann Olsen

Daglig leder på Det kreative Værksted
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9403072
Dato for oprettelse: 2022-11-16 10:27:27

Afsender

Navn: Katrine Graversen
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Diakonhøjskolen

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Vi er meget glade for samarbejdet med Det kreative værksted, som arbejder anerkendende og inddragende med deres
brugere. Vores studerende har samarbejdet med brugere af værkstedet til stor inspiration - både kulturdidaktisk og
socialpædagogisk. Vi ser en vigtighed i, at forskellige socialpædagogiske tilbud bevares, så mennesker med
funktionsnedsættelser har forskellige tilbud med dygtige medarbejdere.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7284921
Dato for oprettelse: 2022-11-16 10:19:33

Afsender

Navn: Katrine Graversen
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Diakonhøjskolen

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

På Diakonhøjskolen har vi gennem de sidste år haft et spændende og givende samarbejde med Musik- og
Medieværkstedet. Vores studerende på Diakoni og Socialpædagogik har været gennem nogle spædende forløb med
brugere fra værkstedet og pædagoger herfra. De studerende er kommende fagpersoner ind i den socialpædagogiske
praksis, og samarbejdet med M&M-værkstedet har været med til at kvalificere de studerende på flere måder. De har bl.a.
fået indblik i et enestående tilbud til voksne med udviklingshæmning, som kan noget særligt inden for musikken og
empowerment. Musikken forbinder mennesker på tværs af alder og handicaps. Derudover har de fået kendskab til nogle
borgere og en målgruppe, som trods handicap har særlige talenter dvs. nogle borgere som kan være de studerende en
masse. Dette kendskab har nedbrudt fordomme og åbnet nye perspektiver på målgruppen. Vi sætter stor pris på
samarbejdet og vil som uddannelsesinstitution mangle samarbejdspartnere som M&M-værkstedet, da det er et unikt sted
med særlige muligheder. Artiklen her taler sit eget sprog ift. hvor givende et samarbejde vi har:
https://skanderborgliv.dk/artikel/rollerne-er-byttet-om-derfor-varmer-natalie-og-frederik-op-for-birthe-kjær-på-sølund -
Katrine Graversen, underviser på professionsbacheloruddannelsen i Diakoni og Socialpædagogik, Diakonhøjskolen Det
vedhæftede billede er fra Sølundfestivalen 2022, hvor socialdiakon-studerende Frederik (t.v.) gav den gas på scenen med
Danny, som er udviklingshæmmet og guitarist i The Mumes. Foto: Bettina Sønderskov
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9755396
Dato for oprettelse: 2022-11-24 11:43:54

Afsender

Navn: Karina Bruhn
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: FGU Aarhus

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Vedlagt finder I høringssvar fra FGU Aarhus omhandlende de beskrevne omprioriteringer i Tema 6 Ressourcerne skal
bruges, hvor de skaber mest værdi.
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 Høringssvar     til     Udviklings-     og     Omstillingsplanen.     Tema     6 
 -     ressourcerne     skal     bruges,     hvor     de     skaber     mest     værdi. 
 1.     Omprioritering     til     socialområdet 

 Det     er     for     tidligt     at     konkludere     at     der     er     en     mindre 
 efterspørgsel     på     FGU     i     forhold     til     den     nye 
 uddannelsespolitiske     målsætning,     hvor     forventningen     er,     at 
 mindst     90     %     af     de     25     årige     skal     gennemføre     en 
 ungdomsuddannelse     og     andelen     uden     tilknytning     til     uddannelse 
 eller     arbejdsmarkedet     skal     halveres.     Uddannelsen     er     fortsat     ny 
 (etableret     pr.     1.     august     2019)     og     målgruppen     for     FGU     er 
 således     ikke     endelig     afgrænset. 
 Det     tager     tid     at     få     udbredt     kendskabet     til     FGU     hos     bl.a.     den 
 kommunale     ungeindsats,     som     laver     elevernes 
 målgruppebeskrivelser. 

 At     omprioritere,     således     at     der     overføres     budget     fra     Den 
 forberedende     grunduddannelse     (FGU),     med     argumentet     “at     der 
 har     vist     sig     en     mindre     efterspørgsel     end     der     oprindeligt     blev 
 bevilget     budget     til”,     håber     vi     at     få     jer     til     at     genoverveje     med     dette 
 høringssvar. 

 Den     overordnede     målgruppe     for     FGU     er     unge     under     25     år,     som 
 ikke     er     omfattet     af     undervisningspligten,     og     ikke     har     gennemført 
 eller     er     i     gang     med     en     ungdomsuddannelse,     og     ikke     er     i 
 beskæftigelse,     og     som     har     behov     for     en     særlig     forberedende 
 indsats     for     at     gennemføre     en     ungdomsuddannelse     eller     komme 
 i     beskæftigelse. 
 FGU     Aarhus     og     den     kommunale     ungeindsats     arbejder     tæt 
 sammen     om     eleverne     og     de     er     i     år     begyndt     at     samarbejde     om     at 
 inkludere     flere     af     de     aktivitetsparate     unge,     som     netop     er     en     del 
 af     målgruppen     for     FGU,     men     som     ikke     -     endnu     -     bliver     visiteret 
 til     FGU. 
 Der     er     netop     en     stor     gruppe     af     både     uddannelsesparate     og 
 aktivitetsparate     unge,     der     ikke     kommer     i     gang     på     FGU. 
 Disse     uddannelsesparate     og     aktivitetsparate     unge     vil     som 
 udgangspunkt     ikke     blive     visiteret     til     STU,     hvor     STU     er     den 

 FGU     Aarhus 

 Olof     Palmes     Alle     39 
 8200     Aarhus     N 
 Tlf.     8740     8600 
 info@fguaarhus.dk 
 www.fguaarhus.dk 

 Egaa 
 Øster     Kringelvej     32 
 8250     Egaa 

 Vest 
 Karen     Blixens     Boulevard     27 
 8220     Brabrand 

 Skejby 
 Olof     Palmes     Alle     39 
 8200     Aarhus     N 

 CVR:     39815508 
 EAN:     5798000561748 

 TILLID,     RESPEKT,      AMBITIONER     OG     NYSGERRIGHED 
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 indsats     på     socialområdet,     hvor     I     vil     omprioritere     midlerne     fra 
 FGU     til. 
 I     skriver     i     Udviklings-     og     Omstillingsplanen     at     det     er     to     lignende 
 målgrupper,     der     benytter     STU     og     FGU,     men     en     stor     gruppe     af 
 de     uddannelsesparate     og     aktivitetsparate     unge,     der     ikke 
 kommer     i     gang     på     FGU,     vil     ikke     kunne     visiteres     til     STU     og     disse 
 unge     vil     således     stå     uden     uddannelsestilbud. 
 De     vil     ikke     kunne     visiteres     til     STU,     da     STU     henvender     sig     til 
 unge     udviklingshæmmede     og     andre     unge     med     særlige     behov, 
 herunder     blandt     andre     unge     med     svære     bevægelseshandicap 
 osv. 

 Med     dette     høringssvar     håber     vi     at     have     tydeliggjort,     at     det     er     for 
 tidligt     at     konkludere,     at     der     er     en     mindre     efterspørgsel     på     FGU. 
 FGU     kan     inkludere     en     større     gruppe     af     uddannelsesparate     og 
 aktivitetsparate     unge     end     de     gør     i     dag,     hvilket     vi     netop     arbejder 
 sammen     med     den     kommunale     ungeindsats     om. 

 Efterspørgslen     på     FGU     er     stigende. 

 Med     venlig     hilsen 
 Ledelsen     på     FGU     Aarhus 

 TILLID,     RESPEKT,      AMBITIONER     OG     NYSGERRIGHED 
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6675933
Dato for oprettelse: 2022-11-14 15:44:39

Afsender

Navn: Peter A.G. Nielsen
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: GNAGS

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Som leder ag Gnags har jeg gang på gang fremhævet netop the Mumes og Aarhus Kommunes musik-og medie-strategi
for udviklingshæmmede, Disse hårdtarbejdende slidere, deres smukke, smukke virke for med værdighed at skabe
medleven, lys og glæde. Det sidste sted at spare. Tvært imod: vi har brug for den inspiration!
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1890763
Dato for oprettelse: 2022-11-24 10:10:39

Afsender

Navn: ahmad
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Mødestedet

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Forslag om afvikling af Mødestedet i Gellerup Høringssvar: Emne: Mødestedet for traumatiserede flygtninge/indvandrere i
lokalcenter Gellerup, som hører under Center for Forebyggelse og Rehabilitering/socialpsykiatri og udsatte voksne i Århus
kommune. Mødestedet er et andet hjem for flygtninge/indvandrere af anden etnisk baggrund: Brugerne her føler: tryghed
fordi det giver ro for hvordan man kan få støtte og hjælp, de føler sig ikke glemt, de bliver set og anerkendt, her er rum for
sociale snakker. Mødestedet er et sted, hvor tabuet om psykisk syge nedbrydes, da mange af mødestedets brugere har
svært ved at snakke om deres følelser og anerkende deres sygdom. Derudover er mødestedet også et sted, hvor stærke
sociale relationer etableres, hvilket betyder enormt meget for den enkelte og ikke mindst er mødestedet lokalt placeret i et
område, hvor rigtig mange psykisk syge og traumatiserede flygtninge bor. Mødestedet fungerer også som en aflastning for
brugernes familie, da brugeren får dækket sine behov og kommer hjem til familien med en positiv energi. Vi er ikke i tvivl
om, at en nedlæggelse af Mødestedet vil få alvorlige konsekvenser for brugerne Personalet Raif Musovic og Imad El-khatib
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7653068
Dato for oprettelse: 2022-11-24 08:06:16

Afsender

Navn: ahmad
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Mødestedet

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Høringssvar: Emne: Mødestedet for traumatiserede flygtninge/indvandrere i lokalcenter Gellerup, som hører under Center
for Forebyggelse og Rehabilitering/socialpsykiatri og udsatte voksne i Århus kommune. Mødestedet er et andet hjem for
flygtninge/indvandrere af anden etnisk baggrund: Brugerne her føler: tryghed fordi det giver ro for hvordan man kan få
støtte og hjælp, de føler sig ikke glemt, de bliver set og anerkendt, her er rum for sociale snakker. Mødestedet er et sted,
hvor tabuet om psykisk syge nedbrydes, da mange af mødestedets brugere har svært ved at snakke om deres følelser og
anerkende deres sygdom. Derudover er mødestedet også et sted, hvor stærke sociale relationer etableres, hvilket betyder
enormt meget for den enkelte og ikke mindst er mødestedet lokalt placeret i et område, hvor rigtig mange psykisk syge og
traumatiserede flygtninge bor. Mødestedet fungerer også som en aflastning for brugernes familie, da brugeren får dækket
sine behov og kommer hjem til familien med en positiv energi. Vi er ikke i tvivl om, at en nedlæggelse af Mødestedet vil få
alvorlige konsekvenser for brugerne Personalet Raif Musovic og Imad El-khatib
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16-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3008994
Dato for oprettelse: 2022-11-16 11:03:29

Afsender

Navn: ahmad
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Mødestedet

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

I mødestedet er vi alle sammen syge. Her møder vi hinanden. Vi er rigtig mange der har svært at kommuniker med
omgivende samfund. For mig er mødestedet meget specielt fordi jeg føler at stedet kan rumme mig og mine behov og især
den øjeblikkelige hjælp jeg har brug for. Jeg har prøvet at være forskellige steder men alligevel er mødestedet specielt fordi
de har medarbejder til rådighed. Siden jeg er begyndt med at være bruger i mødestedet har jeg fået et sted, hvor jeg kan få
mine frustrationer ud og jeg har fået mere ro på i hverdagen. Det er tryghed skabende når der er mulighed for at
medarbejderne kan give den øjeblikkelige hjælp som jeg har brug for, da jeg ikke snakker dansk. Jeg appeller til politikerne
i håb om at de vil tænke på os som er syge og udsatte. Ahmed
 
 
 



235/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Raif 

Virksomhed 

Mødestedet 

HS9565338 

H520 

 
 

  



236/1097

25-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9565338
Dato for oprettelse: 2022-11-24 10:54:09

Afsender

Navn: Raif
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Mødestedet

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Forslag om afvikling af Mødestedet i Gellerup Høringssvar: Emne: Mødestedet for traumatiserede flygtninge/indvandrere i
lokalcenter Gellerup, som hører under Center for Forebyggelse og Rehabilitering/socialpsykiatri og udsatte voksne i Århus
kommune. Mødestedet er et andet hjem for flygtninge/indvandrere af anden etnisk baggrund: Brugerne her føler: tryghed
fordi det giver ro for hvordan man kan få støtte og hjælp, de føler sig ikke glemt, de bliver set og anerkendt, her er rum for
sociale snakker. Mødestedet er et sted, hvor tabuet om psykisk syge nedbrydes, da mange af mødestedets brugere har
svært ved at snakke om deres følelser og anerkende deres sygdom. Derudover er mødestedet også et sted, hvor stærke
sociale relationer etableres, hvilket betyder enormt meget for den enkelte og ikke mindst er mødestedet lokalt placeret i et
område, hvor rigtig mange psykisk syge og traumatiserede flygtninge bor. Mødestedet fungerer også som en aflastning for
brugernes familie, da brugeren får dækket sine behov og kommer hjem til familien med en positiv energi. Vi er ikke i tvivl
om, at en nedlæggelse af Mødestedet vil få alvorlige konsekvenser for brugerne Personalet Raif Musovic og Imad El-khatib
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18-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7006665
Dato for oprettelse: 2022-11-18 15:09:55

Afsender

Navn: Bente Gillings, Part til Start
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Parat til Start- Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det var med tristhed, at vi erfarede at der er forslag om at lukke Det Kreative Værksted i Malling og Musik & Medie
værkstedet i Aarhus. Begge steder, er unikke steder, hvor borgeren vokser ved at udtrykke sig kreativt. Det er steder hvor
der ydes en betydelig indsats for at møde borgere med nedsat funktionsevne på en ligeværdig måde. Her er borgere, som
tillige ofte har psykiske overbygninger, der gør, at de ikke vil kunne fungere i større sammenhænge. Og Det Kreative
Værksted og Musik & Medieværkstedet er små og overskuelige steder. Her kan ydes den ro målgruppen har behov for.
Her arbejdes der i mindre grupper med social og menneskelig udvikling gennem kreativt værkstedsarbejde og musik. Og
her kan borgeren have et trygt, udviklende og værdigt liv. Begge steder har en stor varme og kærlighed til deres borgere.
De sidder inde med betydelig know-how, kæmpe erfaring og professionel indsigt indenfor deres område. Det ville være
svært at se dette blive kastet over bord. Underskriveren her er daglig leder af Parat til Start som er et skoletilbud med
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Vi har haft elever som efter deres uddannelse er kommet til både Det
Kreative Værksted og Musik & Medieværkstedet. Det er borgere, som ikke har kunnet indgå på arbejdsmarkedet, men som
har haft stor lyst til- og mod på at yde en livs- og samfundsindsats på anden vis. Det kan man på både Det Kreative
Værksted og Musik &Medieværkstedet. Her har man en plads i en verden, hvor det der laves har værdi for både en selv og
andre. På STU-området har man gennem de senere år arbejdet på at en vifte af tilbud bør være tilgængelig for de unge;
her SKAL være valgmuligheder ligesom alle andre unge har valgmuligheder når det gælder ungdomsuddannelse. Sådanne
valgmuligheder bør der på samme vis være efter skole/ungdomsuddannelse og op igennem voksenlivet. Jeg forstår at
besparelsen ved lukning af Det Kreative Værksted og Musik & Medieværkstedet er ret lille. Udover de menneskelige
omkostninger, kan det også være værd at kigge ind i om den denne beskedne besparelse måske i stedet kan risikere, at
blive til større udgifter. Kan det mon ikke komme til at koste flere ressourcer og kroner at skulle overflytte disse sårbare
borgere til nye, ukendte tilbud, som ikke er gearet til deres behov!? Bente Gillings og Parat til Start
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5-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9460979
Dato for oprettelse: 2022-11-05 07:57:07

Afsender

Navn: Annbritt Jørgensen
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Skraldecaféen

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Som situationen er nu, åbner Værestedet i Jægergårdsgade først klokken 13.00 i weekenderne. Det har fået brugerne til at
søge over til Naapiffik om formiddagen i weekenderne, med det resultat, at de grønlandske borgere føler sig fortrængt fra
deres egen varmestue. Det har fået den konsekvens, at Naapiffik nu holder lukket om søndagen, da der ikke er grund til at
holde åben, hvis deres målgruppe ikke har lyst til at være der. Med både Naapiffik og Værestedet lukket søndag
morgen/formiddag, at Værestedets brugere derfor begyndt at søge over til Skraldecaféen når vi åbner klokken 9.00. På
dette tidspunkt er de sultne, men har intet andet sted at søge hen for at få morgenmad. Ligeledes oplever vi med jævne
mellemrum, at Værestedets brugere hopper over vores hegn, både i søgen efter værdigenstande, men også i søgen efter
mad, når Værestedet har lukket om aftenen. En yderligere indskrænkning af Værestedets åbningstider eller besparelser på
service eller bemanding, vil derfor på ingen måde løse udfordringerne med den brugergruppe, Værestedet pt hjælper.
Tværtimod kan vi allerede nu se, at det blot vil medvirke til, at vi i Skraldecaféen kan risikere at løfte yderligere kommunale
opgaver udover hvad vi allerede gør. Og vi er ikke sat i verden for at erstatte de kommunale tilbud. Vi er sat i verden for at
understøtte dem. Derfor vil det også kunne få katastrofale konsekvenser, ikke mindst økonomiske, for os i Skraldecaféen,
hvis MSB begynder at indskrænke åbningstiderne eller serviceniveauet på Værestedet som følge af besparelserne i MSB.
Der mangler allerede tre medarbejdere på Værestedet i Jægergårdsgade, samtidig med, at der er ansættelsesstop. Der
kan stort set ikke spares mere, uden det vil gå ud over byens mest udsatte borgere.
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2868964
Dato for oprettelse: 2022-11-14 22:50:07

Afsender

Navn: Cathrine Lervig
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Vokalapyk

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

I Århus er skabt et helt unikt velfungerende tilbud til en gruppe mennesker der ofte glemmes. mennesker der ellers ofte kan
føle sig udstødt og ensomme. Og projektet har år på bagen og er yderst velkørende! Bravo. Hvad tænker i på at nedlægge
denne sårbare gruppe menneskers velfungerende, identitetsskabende og selvværdsboostende fællesskab. Hvis det
handler om at spare penge er der ingen tvivl om at det bliver dyrere på den lange bane at tage denne ramme fra den
enkelte. Brug hellere stedets evner for synliggørelse, til at fortælle gode historier om Århus som mangfoldig rummelig
kulturby. En by der passer rigtigt godt på sine borgere. Cathrine
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21-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8036921
Dato for oprettelse: 2022-11-21 09:25:42

Afsender

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

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har været med til flere af koncerterne hvor udviklingshæmmede er med og kan se det gøre dem glade at der er musik
så jeg vil anbefale at i ikke lukker stedet for det er trods alt frivilligt d.v.s gratis koncerter med gode formål
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6251912
Dato for oprettelse: 2022-11-14 13:04:06

Afsender

Navn: ahmad elkhatib
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

jeg vil være meget kede af at mødested skal lukkes jeg møde op hverdag på stedet hvor medarbejderen er meget
hjælpsom når jeg er der jeg få fuldstøtte fra medarbejderne stedet er den eneste sted hvor jeg kan mærk at jeg er
respekteret og medarbejderen kan rummer min vredhed og er forståelig på min situation jeg håbe at i høre på vores behøv
for denne sted
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22-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2327620
Dato for oprettelse: 2022-11-22 22:02:49

Afsender

Navn: Albert Hedemann Svinth
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Min mor fortalte mig at Aarhus kommune foreslår at lukke DkV ned. Ramte det langt hårdere end jeg havde forventet. At
min mor ville miste sit arbejde var ikke engang hvad der gjorde mig trist ved det. Hun ville miste sine elever. Siden jeg kan
huske har jeg været ude ved DkV. Stadig er der mange kendte ansigter jeg har set hver eneste gang jeg er der ude til
deres arrangementer. Båndet mellem elever og lærer er til at knibe en tåre over. En af dem der har været der siden jeg kan
huske har et handikap som gør han kun kan sige et par lyde og ord. Lærerne derude kan godt forstå ham når jeg har svært
ved det. De her lærer forstå de udviklingshæmmede bedre end de selv gør. Bare prøv at se en af deres teaterforestillinger
og se om i stadig vil lukke DkV ned. Jeg kan ikke forestille mig en bedre institution for udviklingshæmmede end DkV.
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4540900
Dato for oprettelse: 2022-11-14 14:52:06

Afsender

Navn: Alberte Kragh Thisgaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg udtaler mig på baggrund af min praktikperiode som pædagogstuderende på Musik og Medieværkstedet. MUME er et
sted, hvor livskvalitet, fællesskab og en utrolig hverdag finder sted. I min korte tid sammen med det fantastiske personale
og de skønne brugere, blev jeg bekræftet i, at jeg skulle være pædagog, og gerne et sted som MUME. En lukning vil ikke
kun have konsekvenser for det personale, der hver dag møder op og gør deres bedste arbejde, men især for de skønne
brugere, der udtrykker glæden ved det arbejde de får lov til at lave hver dag. Det er et specielt sted, der tilbyder
passioneret arbejde med musik og journalistik, og som giver brugerne et mål de kan opnå med de kompetencer og
udfordringer de hver især står med. Arbejder påvirker ikke kun de brugere, der møder op og arbejder hos MUME, men
borgere landet over. Tiltag som koncerter mod ensomhed på diverse af kommunens plejehjem under coronaen, Sølund
Festival, journalistiske tiltag med diverse kendisser og et blik på, hvordan man trods funktionsnedsættelser stadig kan følge
sine drømme. Kommunen vil lide et stort tab, hvis MUME lukkes.
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Høringens ID: 520
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Afsender

Navn: Alen Mujacic
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har efter en længere periode i samarbejde med mødestedet haft en positiv selvudvikling, som har gjort min tilværelse i
Gellerup mere rigt på fællesskab og gjort mig til en mere aktivt borger i vores lokale samfund. Hvis jeg møder udfordringer i
min hverdag, så finder jeg i samarbejde med mødestedet løsninger på disse uforudsete problemer eller spørgsmål. De
faglige og kompetente medarbejder er hurtige til at aflaste mig, de står til rådighed og imødekomme mine behov.
Mødestedet er et frirum hvor mine behov bliver dækket sådan, og jeg får et fællesskabsliv kørende hvilket er med til at
gøre mig aktiv og glad i min hverdag. Jeg vil være særligt ked af det, hvis mødestedet lukker da jeg føler mig som en
værdifuld bruger, og det fællesskab vi har skabt sammen holder os kørende. Jeg føler det vil skabe et tomrum og vil skabe
usikkerhed for mig hvis mødestedet afvikles. Hvor skal jeg få hjælp hvis mødestedet afvikles?
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Afsender

Navn: Alice Elbek
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Til Aarhus Kommune. Det er med bestyrtelse, jeg har læst, at Aarhus Kommune overvejer at nedlægge Det Kreative
Værksted i Malling. Bestyrtelse, fordi jeg som besøgende gennen en årrække har oplevet, at arbejdet dér med og for
målgruppen af deltagere i flere henseender er enestående og uerstatteligt. Her har en lille gruppe voksne borgere, der i
kraft af deres handicaps er udelukket fra almindelige uddannelsestilbud og fra arbejdsmarkedet, mulighed for alligevel at
hjælpes til en praktisk og social udvikling gennem individuelt tilrettelagt undervisning ved kyndige lærere inden for vidt
forskellige manuelle færdighedsområder - og med et fælles specialpædagogisk engagement. På værkstederne, i haven og
i køkkenet fremstilles varer/værdier, som enhver kunne være godt tilfreds med at have frembragt: Ved juletid og andre
lejligheder, hvor der kan være brug for at finde en gave af kvalitet, går man ikke forgæves til DkV. Institutionen lukker sig
ikke om sig selv, men åbner sig mod samspil med lokalområdet, bl.a.med café, udstillinger - og med opførelse af skuespil,
således at eleverne ikke færdes afsondret fra det omgivende samfund. Gruppen af voksne udviklingshandicappede, der
frekventerer DkV, har således ikke blot “noget at stå op til”, men mulighed for fortsat personlig udvikling og dygtiggørelse -
og kontakt. Noget a l l e mennesker har behov for/ krav på og almindeligvis selv kan opsøge, men som for nogle enkelte
kræver særlige tilbud. Hertil kommer - vil jeg vove at påstå ud fra egne professionelle erfaringer - en øget livskvalitet og
dermed tillige et bedre helbred. Hvilket sidste vel ikke kan være ligegyldigt for en kommunal økonomi. Mvh. Alice Elbek.
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Afsender

Navn: aline kiza
Udtaler sig som: Privatperson
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Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er svært for mig at forestille mig, hvem der skal hjælpe mig, hvis man fjerner det faste personale fra Ryhave Kollegiet.
De er der altid til at løfte ens humør, hvis man har en dårlig dag. Det er altid dem, jeg går til, hvis jeg modtager et vigtigt
brev – og uden deres hjælp, ville man ikke kunne handle rettidigt. At dele sine private breve og bede om hjælp til at forstå
dem, ville man ikke gøre med hvem som helst. Det faste personale hjælper også med praktiske ting, man har brug for
hjælp til at få til at fungere i hjemmet. Dette ville også være grænseoverskridende at skulle bede en vilkårlig frivillig om
hjælp til. Jeg deler informationer omkring mit helbred med det faste personale, og det gør jeg kun, fordi jeg er tryg ved, at
de kan hjælpe mig med at komme til lægen/sygehuset. Når man samtidig også er mor, så er der også et barn, som knytter
sig til det faste personale. Det ville være meget utrygt at skulle lukke nogen ind, som ikke kender mig og som mit barn
heller ikke kender. Jeg kan derfor ikke forestille mig, at jeg ville bruge fællesområderne, hvis man fjerne det faste
personale. De er også en stor støtte for en, når man er enlig, ung førstegangsmor. Der er mange ting, som kan være
svære, når man aldrig har prøvet det før. Her står det faste personale altid til rådighed, når man har brug for vejledning til,
hvordan man gør tingene bedst med sit lille barn. Det ville være meget utrygt at skulle bo her uden det faste personale – og
jeg tror ikke, der er nogen, der ville blive boende, hvis det kommer til at ske. De hjælper mig også rigtig meget ved at
rådgive mig økonomisk og også ift. min uddannelse.
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Afsender

Navn: aline kiza
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er svært for mig at forestille mig, hvem der skal hjælpe mig, hvis man fjerner det faste personale fra Ryhave Kollegiet.
De er der altid til at løfte ens humør, hvis man har en dårlig dag. Det er altid dem, jeg går til, hvis jeg modtager et vigtigt
brev – og uden deres hjælp, ville man ikke kunne handle rettidigt. At dele sine private breve og bede om hjælp til at forstå
dem, ville man ikke gøre med hvem som helst. Det faste personale hjælper også med praktiske ting, man har brug for
hjælp til at få til at fungere i hjemmet. Dette ville også være grænseoverskridende at skulle bede en vilkårlig frivillig om
hjælp til. Jeg deler informationer omkring mit helbred med det faste personale, og det gør jeg kun, fordi jeg er tryg ved, at
de kan hjælpe mig med at komme til lægen/sygehuset. Når man samtidig også er mor, så er der også et barn, som knytter
sig til det faste personale. Det ville være meget utrygt at skulle lukke nogen ind, som ikke kender mig og som mit barn
heller ikke kender. Jeg kan derfor ikke forestille mig, at jeg ville bruge fællesområderne, hvis man fjerne det faste
personale. De er også en stor støtte for en, når man er enlig, ung førstegangsmor. Der er mange ting, som kan være
svære, når man aldrig har prøvet det før. Her står det faste personale altid til rådighed, når man har brug for vejledning til,
hvordan man gør tingene bedst med sit lille barn. Det ville være meget utrygt at skulle bo her uden det faste personale – og
jeg tror ikke, der er nogen, der ville blive boende, hvis det kommer til at ske. De hjælper mig også rigtig meget ved at
rådgive mig økonomisk og også ift. min uddannelse.
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Afsender

Navn: Anders Kristensen
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Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Besparelse på budgettet Lukning af musik og medieværkstedet ? NEJ nej nej det må bare ikke ske. Det betyder så utroligt
meget for de mange psykiske handikappede i hverdagen, så dette kan ikke på nogen måde gøres op økonomisk. Hvis man
vil bruge pengene i stedet på medicin og pleje personale og man tror at dette vil resultere i en besparelse, så må man tro
om.
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Afsender

Navn: Andersen Frederik
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Kære Aarhus Kommune. Jeg studerer pædagog og tilbage i 2021 var jeg i min første praktik ved Musik og
medieværkstedet. Det skønneste sted med de mest omsorgsfulde og glade mennesker. Jeg lærte enormt meget af de
energiske omgivelser med musik og medie. Ved lukningen af Musik og medieværkstedet vil skønne menneske miste en
stor del af deres trygge hverdag. En del af Aarhus vil simpelthen forsvinde. Musik og Medieværkstedet er kendt på hele
pædagogstudiet som værende et af de meste lærerige steder man kan komme hen som studerende og ved en lukning
fratager i ikke kun sårebare borgere deres arbejdspladser, men også fremtidens pædagogers ret til at opleve dette
fantastiske sted og få skabt sig erfaringer inde for det pædagogiske felt. Jeg håber virkelig i vil tag det op til overvejelser,
hvor mange mennesker der vil påvirket af en mulig lukning. Mange hilsner Frederik
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Afsender

Navn: Anette Maj Joolaei
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er meget trist, at I bl.a. påtænker at spare Musik- og medieværkstedet væk. Jeg er svigerinde til "H", der har sin
dagligdag på Musik- og medieværkstedet. "H" har prøvet andre beskæftigelsestilbud og praktikker, men det han brænder
for og det der motiverer ham er musik. Han er enormt musikalsk og forstår sig på rytmer. Han stråler, når han spiller
trommer, og han er god til det. På Musik- og medieværkstedet får han lov til at gøre det han er god til i et fællesskab der
rummer ham og hvor han er tryg ved at være. Han og de andre der er ansatte der, har brug for trygge og overskuelige
rammer. Og de er der med samme interesse for musik og medier. Det giver en unik fællesskabsfølelse og holdånd, når
man deler samme interesse. Når man får lov til at gøre noget man er god til, føler man at man bidrager til samfundet.
Handicappet eller ej, alle har ret til at opleve at føle sig nyttig og at man hører til et sted. "H" og andre handicappede har
ikke selv kundskaberne til at råbe op, derfor må vi som pårørende gøre det, så de ikke bare er en brik i puslespillet, men
bliver hørt som de mennesker de er og med de behov de har. Hvis "H" skal ud i et andet kommunalt tilbud, vil det i høj grad
påvirke hans identitetsfølelse og han vil ikke i nogle andre tilbud opleve at have et arbejde der er så meningsfuldt for ham,
og hvor han får lov til at lave noget han synes er fedt og som han er god til. Det vil være et stort tab, at lukke Musik- og
medieværkstedet, både i et større perspektiv, men også for de enkelte mennesker der har deres daglige gang der. Det kan
give andre udfordringer, som på den længere bane vil have konsekvenser økonomisk og menneskeligt.
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Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det Kreative Værksted er et fantastisk sted, som tager sig godt af de borgere, som har sin hverdag der. Der bliver taget
godt af dem og de deltager aktiv i dagligdagsopgaver som giver en kreativ, meningsfyldt og varieret hverdag. Har i de
sidste år set, hvilken forskel det gør, at mine venner kan være her og føle at de har et arbejde ligesom os andre og hvor de
bliver værdsat for at yde netop det som de hver især er gode til. Håber virkelig at overvejelsen om lukning vil bliver
omstødt, og give borgerne en fortsat interessant og udfordrende hverdag.
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Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Kvalitetstid, giver mening og glæde. Jeg får mere overskud og energi af at deltage i aktiviteter hernede.
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Høringsbidrag_offentlig

Kære Jer, håber I vil læse vedhæftede Kærlig hilsen Anne Enevold Henriksen
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Kære skønne kommune 

Jeg skriver til jer, da jeg er meget ked at høre om spareplanerne, som vil få store konsekvenser for de 

borgere der er tilknyttet musik og medieværkstedet. Jeg ved at I sidder med et enormt arbejde foran jer, og 

jeg er godt med på, at vi alle i den kommende periode må se ind i en tid, hvor der må spares.  

Alligevel vil jeg tillade mig inderligt at bede jer om at se lidt nærmere på det vanvittige og værdifulde 

output, der kommer ud af Musik og medieværkstedet. Jeg håber I vil kigge lidt på, hvordan Musik og 

medieværkstedet, i mine øjne, er lykkes med at skabe et unikt sted, hvor der først og størst af alt, gøres 

plads den enkelte borger, samtidig med at det de mødes omkring og arbejder med, skaber så uendeligt 

meget for utrolig mange.  

Af mange årsager, er jeg meget stor fan af bandet ”The Mumes”. Louise, som sælger deres Merchandise, er 

ansat i flexjob hos FO- Aarhus i det køkken, hvor jeg er køkkenleder. Hun er ikke borger og bruger af musik 

og medieværkstedet, men hun er supporter, fordi hun privat er venner med dem, som spiller i bandet, og 

derfor hører jeg, og ved jeg meget, om deres hverdag.  

Og deres hverdag drejer sig om ”The Mumes” og om Musik og medieværkstedet. De øver, de planlægger, 

de tager på spillejobs. De har ting i kalenderen, de skal noget. Det er en kæmpe identitet for dem. De har 

planer i ferier og i weekender som ellers, for mange mennesker i den målgruppe, ofte er tomme og 

ensomme. Men de skal noget, så de står klar, velsoignerede og friske, og klar til at tage ud på tur og 

optræde og performe, ofte i mange timer. Og de glæder sig, og det er det de ser frem til.  

Jeg tænker ofte på alt det, som bliver styrket og holdt ved lige… jeg nævner i flæng. Musikalske 

kompetencer, Sociale kompetencer, kalenderføring, koncentrationsevne, øve sig på noget såsom at 

indlære et nyt nummer. Følelsen af at udvikle sig individuelt og sammen. Kunne det findes et andet sted 

– det tror jeg ikke. I hvert fald ikke hvis vi hele tiden har for øje, at i midten af alt det her, der er 

musikken. At være sammen om at spille er noget helt unikt, og jeg ville ikke selv undvære det. Og hvis I 

selv har indgået i et orkester eller kor, ved I det også.  

Min svigerinde og svoger er i samme målgruppe som dem, som kommer i Musik og Medieværkstedet. Ville 

jeg ønske, at de indgik i et fællesskab som dette?  JA! Det er så svært at få denne målgruppe til at indgå i 

meningsgivende aktiviteter, som kan fastholde dem (og det selvom der er er meget gode pædagoger til 

stede, men denne her gruppe er bare generelt svære at fastholde).  

 Så lad Musik og medieværkstedet være et foregangseksempel, lad dem være et eksempel på, at når man 

beskæftiger sig med noget som giver mening for èn, ja, så trives man, og man brænder for det.   

På det personlige plan, kan jeg fortælle, at bandet ”The Mumes” spillede til mit bryllup i september måned. 

Det var et meget bevist valg fra min side. For det første spiller de virkelig godt. Jeg har, hvis jeg selv skal sige 

det, venner som dyrker musik og kultur på højt niveau. Flere af gæsterne lever af at spille, og mange er 

storforbrugere af musik. De var dybt imponerede over den musikalitet, den oprigtige tilgang til at 

underholde, det niveau, drive og glæde som ”The Mumes” har. For hånden på hjertet, de havde forventet 

det modsatte! For det andet synes jeg selvsagt, at det er vigtigt at støtte op om tiltag som dette, og jeg 

håber, at det spillejob skaber et par nye jobs for bandet i fremtiden. Som så meget andet i disse tider, så 

handler det hele om ligeværd men også om bæredygtighed på det menneskelige plan, på mange niveauer, 

og jeg er SÅ glad for, at der i Aarhus findes et band, som ikke er som alle de andre, hvor jeg faktisk får et 

yderst velspillende band, og samtidig har jeg været med til, at der var noget i deres kalender. Det er vigtigt 

at det valg også kan træffes i fremtiden!  
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Til sidst: Sidste fredag afholdte ”The Mumes” en intern julefrokost med et par stykker fra musik og 

medieværkstedet (styret af dem selv, hvilket i mine øjne er imponerede, da det kræver en del af 

målgruppen). Jeg så lidt billeder og videoer derfra, fordi Louise viste dem til mig. Det var billeder og video, 

som var taget fredag aften og de havde været i gang siden middag. Ved I hvad de lavede? De sad med 

guitaren og sang gamle danske viser. Bliver man rørt over at se sådan noget? Ja, for jeg ved godt hvordan 

aftener med den målgruppe kan være og hvordan der sjældent er noget de er fælles om. Tænk at være i så 

kreativt et fællesskab, tænk at det er muligt overhovedet at skabe det.  

Jeg håber derfor, I vil kigge nærmere på Musik og medieværkstedet.  

Mange kærlige hilsner  

Anne Enevold Henriksen  

Køkkenleder KafféFair  

… og kæmpe fan af ”The Mumes”, og ikke mindst af Jesper og Sofus og deres kæmpe arbejde med Musik og 

medieværkstedet.  
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4656837
Dato for oprettelse: 2022-11-24 20:29:48

Afsender

Navn: Anne Kathrine Bohnefeld
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg skriver dette høringssvar som kommende socialrådgiver, der under min praktikperiode i uddannelsen har haft min
daglige gang på Ryhave Kollegiet. Som socialrådgiverstuderende på Ryhave Kollegiet har jeg fået et dybdegående blik ind
i den daglige drift og qua mine observationer og erfaringer stiller jeg mig undrende overfor, at man påtænker at fjerne det
faste personale fra denne indsats. Jeg finder det faktisk direkte bekymrende, da indsatsen er velfærd af dén karakter, som
jeg stræber efter at komme ud at yde, når jeg lige om lidt kigger ind i en mangeårig karriere som socialrådgiver. Er jeg på
vej ud i et fag, hvor der ikke længere er plads til det gode sociale arbejde? Dét som gør en reel forskel for samfundet og
borgerne heri. Når jeg læser forslagets beskrivelse af personalets arbejdsopgaver, kan jeg ikke undgå at sidde tilbage med
en opfattelse af, at man simpelthen ikke har været omhyggelig nok i sit forarbejde, inden man har valgt at pege på Ryhave
Kollegiet. Beskrivelsen fremhæver udelukkende de sociale arrangementer, der afholdes på Ryhave Kollegiet, men det
socialfaglige og pædagogiske arbejde, der dagligt indgår i personalets opgaver, benævnes ikke. Træffes der beslutning på
baggrund af Sparekatalogets beskrivelse, vil denne ikke kunne tages på et veloplyst grundlag, hvorfor jeg i det følgende vil
forsøge at belyse, at Ryhave Kollegiet på ingen måde kan koges ned til at være en hyggeklub. Relationsarbejdet Når man
kommer til Ryhave Kollegiet som udefrakommende, skal man ikke tilbringe megen tid der, før man får øje på de gode
relationer, der er mellem personalet og familierne, som bor der. Disse relationer er opstået, fordi man har haft
fagprofessionelt personale, som har stillet sig tilgængelige med den rette, individuelle vejledning, når behovet er opstået i
de enkelte familier. Relationerne er trygge, fordi familierne i denne indsats møder systemet på en måde, de ikke har
oplevet før. Det er også denne tryghed, der gør, at personalet i denne indsats har handlemulighederne til at gå ind med
den rette støtte i familierne. Dette ses bl.a. ved, at personalet varetager den opgave, det er at være en fast omsorgs- og
tilknytningsfigur ind i familierne. Rammerne på Ryhave Kollegiet kan i samspil med den trygge relation tilbyde familierne et
miljø, hvori de kan øve sig i nogle af de ting, der kan være på spil i de fremtidige relationer, de kommer til at møde ude i det
almene samfund senere i livet. Dette bidrager til en masse gode erfaringer – både i relationerne men også i mødet med
systemet. Helhedssynet Personalet på Ryhave Kollegiet har de faglige forudsætninger og ekspertise i helheden og rummer
derfor også en bred forståelse af, hvad det vil sige at have blik for helhedssynet ind i den enkelte familie. Jeg ser et
personale, der begriber og forstår baggrunde for og sammenhænge mellem sociale problemer, ressourcer og behov. De
forstår at koble at kunne koble disse faktorer sammen med opgaven som både kan være hjælper, rådgiver, advokat eller
igangsætter. Det kræver personale, der er eksperter i det brede helhedssyn at kunne omsætte disse forståelser i
handlinger ind i hver enkelt familie. Med udgangspunkt i det helhedsorienterede arbejde ser jeg, at der er et trygt
samarbejde mellem hver familie og personalet – hvori personalets hovedinteresse er at belyse, hvordan hver familie kan
mestre de udfordringer, de møder på deres vej. Dette sker med en dyb respekt for de værdier, ressourcer og barrierer, der
kan være i familierne. En tidlig og forebyggende indsats Med afsæt i det helhedsorienterede arbejde samt det fagligt
funderede relationsarbejdet, har man på Ryhave Kollegiet en indsats, der er tidlig og forebyggende i alle aspekter af
familiernes liv – netop fordi personalet formår at komme hele vejen rundt. Idéen om at fjerne det faste personale går hånd i
hånd med at fjerne den tidlige og forebyggende indsats, da det netop er den daglige kontakt og opfølgning, der giver
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personalet mulighed for at fange problemstillinger og stå til rådighed i løsningen heraf, før disse vokser sig større – både i
et strukturelt- og aktørperspektiv. Personalets relation ind i de enkelte familier gør, at de kan stille sig som mellemled
mellem familierne og de øvrige relevante foranstaltninger, der tilbydes dem. Personalet har et bredt tværfagligt samarbejde
med alle de aktører, der er relevante for den enkelte familie. Det er et meget komplekst system, vi som samfund beder
sårbare borgere om at skulle forholde sig til, men det lykkes rent faktisk på Ryhave Kollegiet, fordi personalet understøtter
vejen til at blive aktør i eget liv. Derudover er det også vigtigt at benævne, at denne indsats direkte er tidlig og
forebyggende ind i børnenes liv. Den uvurderlige støtte, som personalet er ind i disse familier, kan ikke fjernes uden at
dette ville være med risiko for, at nogle børn ikke ville få den rette hjælp i tide. Fællesskabet ”De sociale arrangementer”
kræver også en uddybning, da der ligger en stor faglighed bag at skabe det fællesskab, der er på Ryhave Kollegiet – og
værdien dette har ind i de enkelte familier kan ikke negligeres. Jeg har de sidste par uger, efter Sparekatalogets
offentliggørelse, hørt mange udsagn fra beboerne om, hvordan dette fællesskab er ikke-eksisterende, når det faste
personale går på weekend eller afholder ferie. Det er altafgørende for det gode fællesskab, at det faciliteres af et trygt og
velkendt personale. Det er en opgave, man hverken kan eller burde lade overgå til civilsamfundet, da der ligger en høj grad
af socialt arbejde ind i at motivere til deltagelse af fællesskabet, være rollebilleder på hvordan man deltager ind i et
fællesskab og samtidig have hensynet og kendskabet til den enkelte families muligheder/begrænsninger for deltagelse. De
enlige, unge mødre der bor på Ryhave Kollegiet har hver især en sårbarhed med sig – det er alene sårbart at være alene
med sit lille barn. Fællesskabet tilbyder muligheden for at skabe sig et netværk, som både er til gavn for en selv, men også
for børnene. Børnene får i fællesskabet øvet gode legefærdigheder samt social accept i et miljø, hvor der er fagpersoner
med specialiseret viden indenfor området, der kan støtte både mor og barn i den gode udvikling. Mødrene selv danner
bånd på kryds og tværs, som kan udvikle sig til at blive gode, nære relationer, de kan tage med sig videre i livet og efter
deres tid på Ryhave Kollegiet. De kan spejle sig og dele erfaringer med hinanden ift. dét at være mødre – men også i livets
andre henseender. Øje for uddannelse Et centralt fokus i indsatsen er også det arbejder, der lægges i at afhjælpe mødrene
med at få øje på deres ønsker og motivation for deres uddannelsesmuligheder. Heri ligger et stort forberedende
motivationsarbejde, da det aktuelt er personalet på Ryhave Kollegiet, der klæder mødrene på til deres møde med
uddannelsesvejledere, uddannelsesinstitutioner mv. Der kan foreligge nogle dårlige skoleerfaringer, der gør fremtidens
genmøde med uddannelsessystemet uoverskueligt at forholde sig til. Her er det faste personale i kraft af sin
helhedsorienterede forståelse og den opbyggede relation i stand til at være en understøttende faktor for, at mødrene
kommer i mål med deres uddannelsesønsker. Hvis der løbende opstår tvivl omkring uddannelsesvalg, står de til rådighed
men den tilrettelagte støtte, hver enkelt person kalder på. Indsatsen er dermed også forebyggende ift. frafald fra
uddannelsen. Der skal afslutningsvist lyde en stor appel til, at man vil genoverveje, hvorvidt det er en forsvarlig løsning at
lave en nedskæring på noget så essentielt som det faste personale på Ryhave Kollegiet. Jeg har gennem min position som
praktikant på stedet været førstehåndsvidne til et uvurderligt fagligt stykke arbejde. Endnu vigtigere, så har jeg ydermere
set på førstehånd, hvordan dette arbejde bærer frugt og fungerer som en beskyttende faktor rundt ind i familiernes liv –
samt hvordan tilbuddet er i direkte tråd med de visioner, der er Århus Kommunes forståelsesramme. Jeg håber inderligt,
man vil genoverveje forslaget om at fjerne det faste personale fra Ryhave Kollegiet, og at man ved at dykke nærmere ned i
tilbuddets reelle indhold, kan få øje på, at vi i Århus kommune rent faktisk har et tilbud her, der lever op til tanken om ”mere
borger, mindre system”. Med venlig hilsen Anne Kathrine Bohnefeld Socialrådgiverstuderende
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8146852
Dato for oprettelse: 2022-11-20 14:49:04

Afsender

Navn: Anne Mette Jensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det kreative værksted har mange år på bagen, besøg den skønne gamle have. Kender borgere der har været
beskæftigede der i mange år og som er så stolte af stedet, det de fremstiller og deres aktive liv i omegnen. Et hus fuld af
historie, som ikke kan erstattes af noget. Tag på besøg og se et så fint sted for unge og ældre udviklingshæmmede og
skønne personaler. Bevar DKV og dets historie.
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Høringens ID: 520
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Dato for oprettelse: 2022-11-23 21:15:16

Afsender

Navn: Anne Mette Madsen Eskedal
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg var så heldig af hele to omgange at blive reddet, først af en hjerneblødning og 13 år senere af en blodprop på hjernen,
så ja, jeg overlevede, men livet fik jeg givet fik jeg ikke tilbage i samme omgang! Det kræver nogle redskaber og
kompentencer at manøvrere i en dagligdag med en hjerneskade! Og dem får man altså ikke med sig i sundhedsvæsenet!
Hjælpen til at leve med en hjerneskade fik jeg først, da jegiHjerneskadeforeningen fandt, at jeg i Samvær(d)gruppen for
senhjerneskadedefandt sociale kompetencer. Ligeledes har jeg qua undervisning heri vores skole, fået evne til/ glæde ved
at lave mad selv, Og, ikke mindst at bruge edb, ipad o.lign.,hvorfor leg nu kan læse digital post- OG skrive/ sende dette
høringssvar!!; inden I trækker tæppet væk under på den gruppe mennesker, I lige har brugt så mange penge på at redde!
Det behøver man ikke være hjerneskadet for ikke at forstå! Hjerneskadeforeningen står til at miste et kommunalt tils
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Dokument
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Afsender

Navn: Anne Nygaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Værdien af "Det kreative værksted" for udviklingshæmmede i Malling er enorm. Stedet giver værdighed, selvstændighed
og et stærk kreativt-fagligt fællesskab. Det er her hvor udviklingshæmmede producerer kreativt grafisk, teater og håndværk
på højt niveau. Med undervisere, som mestrer deres kunstneriske faglighed - og får det bedste frem i alle. Det er
uforståeligt, at man overvejer at ville spare stedet væk. Her er brug for at udvikle i stedet for at afvikle.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR
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Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4197822
Dato for oprettelse: 2022-11-20 14:21:33

Afsender

Navn: Annelise Bønæs
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

På Det Kreative Værksted i Malling, er det lykkedes medarbejderne at skabe et meningsfuldt og aktivt fællesskab for
borgere med særlige behov. Et fællesskab hvor brugerne bliver set og mødt med respekt. Gennem kreative
arbejdsprojekter udforsker og udvikler brugerne deres egne evner i fællesskab med ligesindede. De kreative projekter fører
til produkter til glæde for alle. Brugerne viser hvad de kan, og Malling bliver beriget med udstillinger, udsmykninger og
optog. Til "Åbent Hus" kan alle borgere møde de glade og stolte brugere og opleve deres egne teaterstykker. Efter en
rundtur i Fantasi-haven, kan man købe håndtrykte tekstiler, hjemmelavet syltetøj, håndlavede træbænke, fuglehuse m.v. At
lukke Det Kreative Værksted vil ikke kun gå ud over brugerne og deres fællesskab. Man vil miste 33års erfaring og vi vil
alle miste en mulighed for at se og forstå en anderledes og inspirerende verden. Bevar Det Kreative Værksted (Anne)Lise
Bønæs -med 25 års kendskab til stedet.
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Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7009014
Dato for oprettelse: 2022-11-14 22:51:13

Afsender

Navn: Annemette Andersen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg arbejder til daglig med udviklingshæmmet ( gjort det i 22 år ) og sidder i bestyrelsen og koordinationsgruppe på Sølund
musik festival. Jeg bliver vred, ked af det og frustreret. Min fornemmeste opgave som pædagog, er at give de
udviklingshæmmet et værdi liv og møde dem der hvor de er med de kompetencer de hver især bidrager med. Århus
kommune gør denne besparelse stik modsat. De lader ikke de udviklingshæmmet være en del af samfundet, men stopper
dem i kasser, hvor de ikke får lov til at være det hele menneske De skulle skamme sig. Der er sket så meget positiv
udvikling i de mange år jeg har været pædagog, men der er også sparet penge på det område i 22 år. Det kan ikke være
rigtig, at de dejlige mennesker ikke skal have et liv med de ting som de elsker og holder rigtig meget af, bare fordi der
sidder nogle mennesker der skal bestemme over deres liv. Det giver ingen mening. At se den livsglæde stolthed udvikling,
når de skønne mennesker giver den Max gas på Sølund Musik Festival gør mig pave stolt, at vi som samfund giver plads
til dette, men det sætter I Århus kommune en stopper for. Håber virkelig der findes en løsning på dette Mvh Annemette
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Afsender

Navn: Annette Harloff Johansen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg bruger hjerneskadeforeningen til at udvikle mig kreativt, samt jeg ved at der er mange andre mennesker som også gør.
Jeg benytter mig desuden også de mange oplæg der bliver holdt. Og der er altid en hjælpende hånd når man rækker ud til
personlaet. Det er mig en stor sorg at de vil Lukke afdelingen da det har været en stor del at min proces til at blive rask.
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Høringssvarets sagsnummer: HS6201804
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Afsender

Navn: Annette Harloff Johansen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg bruger hjerneskadeforeningen til at udvikle mig kreativt, samt jeg ved at der er mange andre mennesker som også gør.
Jeg benytter mig desuden også de mange oplæg der bliver holdt. Og der er altid en hjælpende hånd når man rækker ud til
personlaet. Det er mig en stor sorg at de vil Lukke afdelingen da det har været en stor del at min proces til at blive rask.
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Afsender

Navn: Anni Møller Abel
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er så glad for at have mulighed for at komme i Hjerneskadeforeningen Østjylland. Jeg går til Glaskunst, Mindfulness og
Kreativt Værksted med ligesindede, som har hjerneskader. Man er så dejlig fri for at forklare sig. Hvis den lukkes har jeg
ingen steder at tage hen som førtidspensionist.
 
 
 



292/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Anni Tjerrild 

Privatperson 

 

HS9290571 

H520 

 
 

  



293/1097

14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9290571
Dato for oprettelse: 2022-11-14 13:36:21
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Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Musik-og medieværkstedet
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Afsender

Navn: Anton Dam Hedegaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er ikke hverken pædagog eller monetært-, professionelt- eller andet lign.- associeret med musik og medieværkstedet.
Jeg er simpelt nok, bare en ven og en fan.. og mine ord om værkstedet er: Det er et uhørt godt tilbud. På holdet er flere af
Danmarks dygtigste [udviklingshæmmede] musikere og deres musikalske output på kulturfronten er fuldstændig uhørt
stort. Ej at forglemme medie-siden, som også bidrager med en masse fantastisk materiale. The Mumes spiller flere
koncerter om året end D-A-D! Det er dybt dedikerede, dygtiggørende, vedholdende og unikke mennesker vi har med at
gøre her. Værkstedet har eksisteret i utroligt mange år (siden ’89), dette er lang tid hvad angår alle slags affærer -
professionelle, kunstneriske, og andre, og det er ikke for sjov, at tilbuddet har stået ved så længe. Hvis man tager et kig på
økonomien, er det også helt fjollet ikke at kunne se, den enorme eftertragtethed som værkstedets produktion har. Hvis ikke
The Mumes (og de andre bands) bliver booket, spiller de ikke koncerter - men de spiller HUNDREDEVIS af koncerter! Jeg
har kun anekdotisk kendskab til værkstedets økonomi, men har hørt lidt af, hvad deres koncerter kan indbringe. Det er sgu
ikke barnemad. Jeg forstår også, at indtægterne som værkstedet indbringer f.eks. med deres koncerter, dækker en GOD
del af værkstedets omkostninger - det siger derfor sig selv, at Musik og Medieværkstedet, er en stærk økonomisk
investering på kulturfronten. Derudover ved jeg fra at have været på besøg på værkstedet flere gange og spillet med flere
af individerne der arbejder der, at det ikke er et sted for hvem som helst. Det er ikke et sted man kommer for at sove og for
at blive passet. Det er et SERIØST sted, som tager menneskerne der arbejder der alvorligt!.. Sofus og Jesper som er
ledere, er helt igennem dedikerede (og dygtige) til at sørge for, at borgerne som arbejder der, ikke forlader værkstedet
uden en følelse af at være stærkere, sejere, bedre, dygtigere, modigere og mere stolte af dem selv og deres evner. Det er
seriøst pædagogisk arbejde der foregår derude. Det er et tilbud af højeste kvalitet, bare hvad det pædagogiske angår. -
Jeg har flere personlige oplevelser med folk som hører om værkstedet eller oplever dem live og allermest
gennemtrængende er, at deres [værkstedsdeltagernes] evner og attitude sætter et ryk af inspiration i folk. Musikere og
ikke-musikere, handicappede og ikke-handicappede. Musik og Medie-værkstedet er 1 i 1.000.000! Det er et yderst unikt og
inspirerende sted, på tværs af kulturer og samfundslag. - Derudover må jeg også sige, at jeg ikke kan undgå at græmmes
tanken om, hvis de mennesker som arbejder på Musik og Medieværkstedet, formentlig resten af deres liv, skal gå og bare
mindes, dengang de var turnerende musikere, arbejdede med videoklipning, interviewede folk som Birthe Kjær, Nicolai
Wammen (S) og mange flere, eller arbejdede med de ansatte på musik- og medieværkstedet. Herunder specielt om
borgerne: Det er seriøse menneskers job i vil fjerne. Det er seriøse mennesker som ikke har mange muligheder. Det er
seriøse mennesker som kæmper hver evig eneste dag, både for deres passion og arbejde og især for nogle, med deres
handicap. Det er IKKE et segment af mennesker, som fortjener at få deres liv, kunst, arbejde og stolthed flået væk under
benene på dem. Det er mennesker, som foruden deres handicap, lige så godt kunne have siddet og lyttet til høringssvar for
at vurdere, hvad det bedste er at gøre for deres samfund. Jeg mener helt og holdent at i begår en social og etisk fejl, hvad
angår menneskelighed og værdier i det danske samfund, hvis i lukker værkstedet ned. Venligst, Anton Dam Hedegaard
PS: På billedet ser i (fra venstre) Martin, som arbejder på Musik- og Medieværkstedet og jeg selv, da vi med Martins band
optrådte på Sølund Musik Festivalen, her i sommers. Resten af værkstedet optrådte vist omtrent 5 gange på festivalen,



296/1097

16-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

herunder; alle dage, på alle scener, herunder på den største scene, lige før Birthe Kjær. The Mumes havde besøg af
Diakonhøjskolen på scenen, som lavede en enorm gæsteoptræden som led i deres uddannelse.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3268820
Dato for oprettelse: 2022-11-14 10:40:52

Afsender

Navn: Antonio Ferrer Lang
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Mit navn er Toni. Jeg er meget utilfreds over at Musik & Medieværkstedet skal lukke. Jeg har det godt der. Jeg arbejder på
medielinien og en gang imellem tager jeg på nogle ture. Og det kommer jeg ikke til at kunne de andre steder eller i en
almindelig virksomhed. Jeg tror ikke at jeg vil føle mig på samme niveau. Jeg har brug for de rigtige udfordringer og det er
der her. Jeg er meget glad for at være her. Jeg kunne ikke tænke mig et andet arbejde. Jeg synes ikke i kan være
bekendte at gøre det overfor sådan en som mig der har nedsat funktionsevne. tænk jer om for det svier til jer i den sidste
ende. Med venlig hilsen Toni F. Lang.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3607285
Dato for oprettelse: 2022-11-14 13:40:28

Afsender

Navn: Arsalan Mehrgan
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg synes personligt at det er en rigtig dårlig ide at musik og medieværkstedet er en af de der skal lukke det er simpelthen
ikke rimeligt at det gå ud over os sårbare borger i kan ikke være det bekendt og tage friheden fra os på den måde det
synes jeg personligt er uretfærdigt og ren afmagt
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9346161
Dato for oprettelse: 2022-11-14 13:40:27

Afsender

Navn: Arsalan Mehrgan
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg synes personligt at det er en rigtig dårlig ide at musik og medieværkstedet er en af de der skal lukke det er simpelthen
ikke rimeligt at det gå ud over os sårbare borger i kan ikke være det bekendt og tage friheden fra os på den måde det
synes jeg personligt er uretfærdigt og ren afmagt
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2881179
Dato for oprettelse: 2022-11-17 11:18:48

Afsender

Navn: Astrid Jessen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Lad være med at lukke musik og medieværkstedet! Det betyder meget for mange
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9337503
Dato for oprettelse: 2022-11-21 10:39:43

Afsender

Navn: BENT LYAGER
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Besparelse vedr. Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland Jeg skriver som pårørende til min broder, som med stort
udbytte har været flittig bruger af hjerneskadeforeningen gennem mange år. Min broder er sen-hjerneskadet efter en
bilulykke i 1979, hvor han pådrog sig en hjernestammefraktur og lå 14 dage i koma. Selv efter mange års behandling og
træning har han fortsat problemer med korttidshukommelse, finmotorik og selv-igangsættelse. Min broder har i mange år
været bosiddende i Bofællesskabet Albertsvænge. Gennem flere år havde han et skånejob (4 timer/dag) som medhjælper
på Brandskolen i Skejby, hvor der blev udvist stor forståelse for hans handikap, og hvor han fungerede til stor
tilfredsstillelse for både sig selv og for Brandskolen. Efter nedlukning af Brandskolen har det ikke været muligt at finde et
andet skånejob, som kan tilgodese eller acceptere min broders handikap. På nuværende tidspunkt er aktiviteterne i
hjerneskadeforeningen derfor de eneste aktiviteter min broder har udenfor bofællesskabet Albertsvænge, hvor der kun er
ganske få aktiviteter. Hans 2 ugentlige besøg i hjerneskadeforeningen har derfor meget stor betydning for ham, både
socialt, funktionelt og for vedligeholdelse af hans kognitive egenskaber, ligesom de også er med til at strukturere hans
dagligdag. Han glæder sig hver gang han skal af sted. I Hjerneskadeforeningen deltager han aktivt med praktiske opgaver i
Samværsgruppen og for tiden deltager han i model byg med Lego, hvilket giver ham god træning både til hjernen og til
finmotorikken. Tidligere har han også deltaget i EDB-kurser. Såfremt der sker reduktion af aktiviteterne i
Hjerneskadeforeningen, og at foreningen i værste fald må lukke, vil det have stor negativ betydning for min broder for
vedligeholdelse af hans kognitive og fysiske evner, idet der så kun vil være de ret begrænset sociale relationer og
aktiviteter på Albertsvænge. Såfremt min broder ikke længere har mulighed for at deltage i Hjerneskadeforeningens
aktiviteter frygter vi derfor en passivisering og dermed en kraftig forringelse af de kognitive og fysiske egenskaber. Vi
mener derfor at en besparelse på 300.000 vedr. Hjerneskadeforeningen er en virkelig dårlig ide, både for de berørte
borgere, men også for Aarhus Kommune, som vil opleve et øget behov for hjælp på andre områder til de berørte borgere.
Bent Lyager
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5051624
Dato for oprettelse: 2022-11-14 13:55:22

Afsender

Navn: Bente Christensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det var dog utroligt, som besparelser nu, vil man osse spare tænker på at lukkehjerneskade foreningen, hvor vi er mange
mennesker, som har stor glæde af at komme , dels til social samvær og som hjælper os borgere, med at komme lidt ud,
foreningen gør et stort arbejde, for vi handicappet, kan komme lidt ud i samfundet, hvorfor skal det ramme os, jeg spørg
bare, moske Fra en borger som selv deltager, forstår jer ikke,�
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9825205
Dato for oprettelse: 2022-11-14 19:55:10

Afsender

Navn: Bente Søndergaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er en skændsel at påtænker at lukke et tilbud som dette. Der er tilknyttet en gruppe af borgere, som ikke uden videre
vil kunne tilknyttes andre lignende værkstedstilbud - idet det ER afprøvet og IKKE en mulighed længere. Skam jer for
endnu engang at forsøge at ramme en gruppe, som IKKE selv kan forsvare sig og som vil have overordentlig svært ved at
få tilknytning til andre tiltag!!!
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9521615
Dato for oprettelse: 2022-11-14 20:17:09

Afsender

Navn: Bente Søndergaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er beskæmmende at erfare, at Aarhus Kommune har lagt i støbeskeen, at et så unikt og velfungerende værksted som
Det Kreative Værksted skal lade livet - for ussel mammon! Endnu engang tillader man sig at ramme individer, der har
fundet en livsbekræftende og rummelig beskæftigelse i en sammenhæng, som på daglig basis formår at løfte og farve
dagen lys og venlig. Selv har de ikke ressourcerne til at råbe op og kæmpe imod at få saboteret deres liv. Skam jer! - og
find venligst et andet sted at spare.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6446498
Dato for oprettelse: 2022-11-14 16:07:33

Afsender

Navn: Berit Munck
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det vil være et stort tab hvis foreningen må lukke pga nedskæringer - værestedet er en grundpille for mange brugere - et
trygt sted at være når man er afasiramt, bevægelseshæmmet eller mangler kognitive evner. For mange det eneste sted
hvor de føler sig rigtigt velkomne. Jeg har været bruger der i ca 7 år og kommer der stadig jævnligt netop fordi jeg her føler
mig både hørt og ikke mindst forstået på trods sf min hjerneskade!
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4014213
Dato for oprettelse: 2022-11-14 16:07:34

Afsender

Navn: Berit Munck
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det vil være et stort tab hvis foreningen må lukke pga nedskæringer - værestedet er en grundpille for mange brugere - et
trygt sted at være når man er afasiramt, bevægelseshæmmet eller mangler kognitive evner. For mange det eneste sted
hvor de føler sig rigtigt velkomne. Jeg har været bruger der i ca 7 år og kommer der stadig jævnligt netop fordi jeg her føler
mig både hørt og ikke mindst forstået på trods sf min hjerneskade!
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8866096
Dato for oprettelse: 2022-11-18 10:37:03

Afsender

Navn: Bertha Pagaza Urrelo
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har været vikar flere gange og besøge tit aktiviteter som drama forestilling, åbne hus og har haft glæde med at se hvor
meget betyder for alle dem som gå og arbejde hver eneste dag. Det kreative Værksted er som et hjem, og den stemning
kan man mærke med det samme. Hvordan har I tænk sig at dette hjem og dette familie skal splittes? Det kan man ikke
gøre. Det er et sted sommer værdifuld og helt unik. Bevare det!
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6019381
Dato for oprettelse: 2022-11-24 08:34:24

Afsender

Navn: Birgit Møller Laursen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

At komme i Hjerneskadeforeningen har stor betydning for mig. Det betyder meget at kunne være sammen med
ligesindede. Der er altid støtte og hjælp at få i foreningen. Min hverdag vil blive ødelagt, hvis ikke jeg havde mulighed at
komme i foreningens lokaler. Det sociale samvær går væk, hvis ikke jeg kan komme i foreningen.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4444211
Dato for oprettelse: 2022-11-19 18:32:29

Afsender

Navn: Birgit Poulsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er bruger af Hjerneskadecentret og har utrolig meget glæde af det og det er en væsentlig del af min genoptræning og
vedlligeholdelse af en række funktioner, efter en hjerneblødning. Det vil være et stort tab for mig og andre i samme
situation som mig, hvis hjerneskadecentret må stoppe deres aktiviteter. Der er ikke rigtig andre steder, hvor jeg kan få den
genoptræning jeg får på hjerneskadecentret. Jeg vil derfor opfordre Århus Kommune til fortsat at støtte Hjerneskadecentret
med de tilskud man yder idag.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6974097
Dato for oprettelse: 2022-11-16 18:05:33

Afsender

Navn: Birgitte Hanghøj Dam
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg håber for de unges fællesskab, interesser og musikfascination, at huset kan bevares. Vh Birgitte Dam
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6450830
Dato for oprettelse: 2022-11-21 11:31:37

Afsender

Navn: Birgitte Hedemann
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Kære politikere. I må altså ikke smide GULD på gaden. I er tydeligvis ikke klar over, hvor unikt Det kreative Værksted er.
Tag nu ud og besøg stedet, indånd den gode atmosfære - tal med de handicappede- se personalets utroligt gode arbejde -
oplev alle de spændende aktiviteter - og når du har gjort det - vil Det kreative Værksted aldrig igen komme på en liste med
besparelsesforslag. Venligst Birgitte Hedemann Jeg har selv i 28 år arbejdet sammen med udviklingshæmmede - de sidste
16 år var jeg leder af Værestedet Perlen i Aalborg kommune.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1262350
Dato for oprettelse: 2022-11-14 19:47:56

Afsender

Navn: Birgitte Jensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Velfærdssamfundet må og skal gi plads til at alle mennesker kan leve et værdigt liv og at pårørende kan fungere uden at
gå under pga bekymringer for trivslen hos deres omsorgs krævende familiemedlem. Det MÅ ikke spares væk pga håndører
���
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1555377
Dato for oprettelse: 2022-11-18 12:25:19

Afsender

Navn: Birte Hansen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er ugentlig bruger af Hjerneskadeforeningen efter en erhvervet hjerneskade. Jeg mødes bl.a. fast med en gruppe
mennesker, som jeg har lært at kende i et tidligere forløb. Vi taler bl.a. om alt det “normale” mennesker ikke forstår og om
alt muligt andet. Vi har stor glæde af hinanden og er blevet vigtige personer i hinandens liv. Vi har mødtes nu i 2 år og er
vældig glade for at være hos Hjerneskadeforeningen. Et sted som vi alle kender og er trygge ved og hvor personalet er klar
med hjælp hvis vi har brug for det. Jeg kan ikke overskue, hvad der sker, hvis vi mister muligheden for at mødes fast her.
300.000 kr. som skal spares, er mange penge for en lille forening, som gør et stort stykke arbejde. I forvejen er det mit
indtryk at foreningen “kører på pumperne”. Der er intet overflødigt personale. I forvejen skal foreningens medlemmer selv
stille borde på plads, rydde op, vaske op og sætte service på plads osv uanset om vi låner et lokale eller betaler for at gå til
undervisning. I min optik burde Aarhus Kommune i stedet støtte med flere penge til Hjerneskadeforeningen, så vi, der lever
med en hjerneskade, kan få flere muligheder for undervisning, så vi stadig kan have et liv, der er værd at leve.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5646820
Dato for oprettelse: 2022-11-14 11:09:52

Afsender

Navn: Birthe Christenen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

I spareforslaget reduceres driftstilskuddet til Hjerneskadeforeningen med 300.000 fra 2024 samt forslag om at reducere
åbningstiden, dvs. mindre personale. Lokalafdelingen yder en kæmpe indsats for mennesker med følger efter hjerneskade,
der betyder, at de har svært ved at deltage på normale vilkår i samfundet - både ift. beskæftigelse og socialt. Værestedet
giver denne gruppe mennesker mulighed for aktiviteter i hverdagen i et samvær med ligestillede. Det er dog også en
gruppe, der på grund af deres vanskeligheder har brug for støtte til aktivitet og samvær, dvs. personale.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3274416
Dato for oprettelse: 2022-11-24 20:23:42

Afsender

Navn: Birthe Lise Andersen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg fik en stor Hjerneblødning og efter 8 mdr. på Hammel Neurocenter Startede jeg i 2004 i Hjerneskadeforeningen . de
hjalp mig med at komme tilbage og igen kunne komme videre med livet. Jeg kommer stadig væk i Samværdsgruppen om
Mandagen. Samt går til Maling om Fredagen. Har også gået på andre kurser i løbet af årene. Hvis Hjerneskadeforeningen
lukker mistet jeg noget af mit netværk. Vi er mange der vil komme til at mangle det specielle samværd vi har opbygget
gennem årene.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7358328
Dato for oprettelse: 2022-11-23 19:32:38

Afsender

Navn: Bodil Britze Hansen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er klar over, at Aarhus Kommune skal spare. Men Hjerneskadeforeningen har stor betydning for mig, da de aktiviteter
jeg deltager i og samværet med de andre medlemmer betyder, at min dagligdag, trods mit handicap, føles mere positiv.
Det vil blive svært for mig, hvis Hjerneskadeforeningen må lukke.
 
 
 



338/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Bodil Juhl 

Privatperson 

 

HS3623610 

H520 

 
 

  



339/1097

23-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3623610
Dato for oprettelse: 2022-11-23 19:13:19

Afsender

Navn: Bodil Juhl
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

jeg synes det er en katastrofe hvis det kreative værksted lukkes. jeg er kommet der ind imellem og set hvordan personalet
og brugerne har skabt et helt unikt sted med ro, glæde og mangfoldighed, som giver livsmening og fælleskab for brugerne.
jeg mener ikke vi kan være bekendt at overlade disse mennesker til ingenting andet end rengøring og mad på bordet, de
har også andre åndelige behov ligesom alle andre mennesker har det.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6117169
Dato for oprettelse: 2022-11-23 22:52:48

Afsender

Navn: Bodil Søndergaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg opfordrer på det kraftigste til at bibeholde støtten til Det kreative værksted, den lille oase for udviklingshæmmede her i
Malling. Det betyder alt for kursisterne og er deres andet hjem i et vanskeligt og ofte ensomt liv. Det er også vigtigt her i
lokalsamfundet, som ofte bliver inviteret indenfor til et arrangement. Der foregår så mange gode og positive ting, og
inddragelsen af brugerne og de mange kreative aktiviteter er noget helt unikt. Venlig hilsen Bodil Søndergaard
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6785340
Dato for oprettelse: 2022-11-23 18:30:17

Afsender

Navn: Bodil Toft
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Musik & Medieværkstedet gør et vigtigt og afgørende stykke arbejde for en gruppe sårbare mennesker, som ikke kan gå et
andet sted hen og finde et reelt alternativ. Et unikt arbejde, som Aarhus, som musik- og kulturby, kan være stolt af at have
under sin vinge. Som pårørende til en bruger med autisme er jeg meget taknemmelig for, at Musik & Medieværkstedet
findes. For at ildsjæle gennem mange år har formået at opbygge et sted, hvor mennesker med særlige behov kan få den
nødvendige ro, tryghed og støtte til at gøre det, som de er bedst til – i dette tilfælde at spille musik. TAK for at bidrage til
trivsel, livsindhold og selvfølelse hos en gruppe, som har brug for noget særligt for at kunne få deres evner i spil og komme
til at blomstre. TAK for at de får mulighed for at give noget tilbage til verden ved at bidrage til andres glæde. For en
omfattende koncertvirksomhed, herunder for de mange ”Koncerter mod Angst og Ensomhed”, som blev afholdt i sikker
afstand under coronanedlukningen. TAK for de forbilleder og det håb de er for andre mennesker med særlige behov. TAK
for deres repræsentation af Aarhus og Danmark ved festivaler i ud- og indland, hvor blandt andre bandet The Mumes har
været med til at sætte Aarhus på verdenskortet. Hvor de udover et højt musikalsk niveau er med til at vise, at med de rette
rammer, er der plads til et godt liv for os alle sammen. Det er livskvalitet og inspiration på så mange niveauer. Sluk ikke
dette lys. Det tager et øjeblik at nedlægge og mange år at opbygge. En lille økonomisk gevinst nu og her, et stort tab for de
enkelte, deres familier, deres publikum og for samfundets syn på mennesker med funktionsnedsættelse. Bevar Musik &
Medieværkstedet.
 
 
 



344/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Bodil Øvlisen 

Privatperson 

 

HS5889630 

H520 

 
 

  



345/1097

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

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5889630
Dato for oprettelse: 2022-11-21 09:58:10

Afsender

Navn: Bodil Øvlisen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg udtaler mig pårørende til person som er bruger af Hjerneskadeforeningen. Aarhus kommune vil beskære
Hjerneskadeforeningen deres tilskud, som vil betyde at værested vil lukke. Borgere der er brugere af
hjerneskadeforeningen, nyder at komme der og få socialt samvær. Det er ofte den eneste kontakt til omverdenen i deres
tilværelse. Aarhus kommune er en rød kommune, og på Socialdemokratiets hjemmeside slår de sig op som ” Verdens
bedste velfærdssamfund” og ”danskerne skal have tillid til, at det fælles velfærdssamfund er der for os den dag, vi har brug
for det”. Hvordan harmonerer det med lukningen af aktivt værested for hjerneskadede personer med, at Aarhus kommune
poster penge i en konstant underskudsgivende forretning ” (her Aarhus Lufthavn) med kr. 180 millioner? Hvorfor poste
penge i Aarhus Lufthavn, samtidig med at velfærden i Aarhus mangler penge? Det handler grundlæggende om politisk
prioritering og vilje. ”Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste”
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9880042
Dato for oprettelse: 2022-11-09 16:26:14

Afsender

Navn: Bolette Juhl
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Åhh nej - det må ikke ske!! DKV er et helt unikt sted- og findes ikke andre steder - mig bekendt! Min søster der er
udviklingshæmmet har gået her i mange år. Hun stortrives her og har undgået ensomhed og isolation. Som sidegevinst
udvikler og vedligeholder hun både kreative og motoriske færdigheder. Her har hun venner - vha det erfarne og
nærværende personale. Hun har ikke venner andre steder ! Stedet er overskueligt med mulighed for både inde og ude
aktiviteter. DKV er integreret i Malling by - har åbent hus, besøg af børnehaver, spiller skuespil for skoleelever, udstiller
kunst i sognegården mm. Personalet er ildsjæle - har været her i mange år - udvikler sig gennem kurser mm. Utrolig trist
såfremt denne oase lukkes. Min søster havner i ensomhed og isolation. Mvh Bolette
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3942679
Dato for oprettelse: 2022-11-14 16:51:26

Afsender

Navn: Britt Helbo
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg blev dybt berørt over, at Aarhus kommune forslår at lukke det eneste tilbud med musik og medier for
udviklingshæmmede ned! Kort og godt forstår jeg ikke, hvorfor de skal nedprioriteres. De har et fantastisk samlingssted i
Musik & Medieværkstedet, hvor de får og giver SÅ meget til hinanden! Jeg kan kun forestille mig, hvor stor betydning
stedet har for den enkelte borgere. Hvad skal de så, hvis de ikke skal mødes der?
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5825937
Dato for oprettelse: 2022-11-14 17:12:33

Afsender

Navn: Buster Brynjolf
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Behold musik og medieværkstedet Som aktivt tilbud! Nedlukning vil ha store negative konsekvenser..
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1587249
Dato for oprettelse: 2022-11-24 16:09:10

Afsender

Navn: Buster Hedemann Svinth
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det Kreative Værksted er sted hvor udviklingshæmmede kan komme og få hjælp til at udtrykke sig kreativt på måder som
de på egen hånd har svært ved. Nu er min egen mor dramalærer derude, og til deres teateropvisninger kan man på
allernærmeste hold opleve hvordan elever, der ellers ofte har svært ved at udtrykke sig, får mulighed for at blive en del af
noget så socialt og kreativt som en teaterforestilling. Selvom eleverne er så forskellige og har forskellige behov, kan man
altid regne med at de enormt dygtige og omsorgsfulde lærere tager sig af dem hver og en. Hvis man besøger stedet, kan
man mærke hvordan lærerne tager sig tid til at lære den enkelte elev at kende, så de alle kan få det meste ud af hver
eneste dag. Derudover er Det Kreative Værksteds interaktioner med omverdenen, som f.eks. deres samarbejde med
Malling Skole, med til at give børn og unge en bedre forståelse af, hvad det vil sige at være udviklingshæmmet. Dette kan
ikke være andet en sundt for unges udvikling af forståelse for forskellighed, hvilket er noget vi godt kunne have brug for
mere af. Det ville på alle måder være en skam at spare Det Kreative Værksted, da det er et virkelig godt tilbud for folk, der
har brug for den opmærksomhed og de trygge rammer som Det Kreative Værksted kan tilbyde. Du finder ikke et sted, hvor
der bliver taget så godt hånd om dem, der har det sværest.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1680222
Dato for oprettelse: 2022-11-15 18:39:41

Afsender

Navn: Camilla Jørgensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Dette er et sted, hvor ildsjæle brænder for at gøre en forskel og rent faktisk gør det! Det ville være et kæmpe skridt tilbage
for rigtig mange, der har brug for denne hjælpende hånd til udvikle sig. Jeg kender personligt en af medarbejderne og han
lever og ånder for at gøre livet så meget bedre, for så mange mennesker! Et helt unikt hjerterum og kreativt smukt sted.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5510618
Dato for oprettelse: 2022-11-24 12:40:11

Afsender

Navn: Camilla Tidemann Jensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Musik og medieværkstedet er et fantastisk tilbud for mennesker med forskellige udfordringer herunder udviklingshæmning.
Brugerne for mulighed for at realisere deres drømme. De har selvbestemmelse og medbestemmelse til at udvikle deres
kompetencer og får en oplevelse af sammenhæng idet de er fælles om musikken. Det øger deres livskvalitet i en sådan
grad, der er svær at finde andre steder. Endvidere får de mulighed for at optræde og dele ud af den kæmpe glæder de har
og får via musik og medieværkstedet. Herigennem kan andre med samme vanskeligheder blive inspireret og motiveret til at
gøre det samme. "Hvis de kan, så kan jeg også".
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3233405
Dato for oprettelse: 2022-11-14 21:01:13
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Regarding MUME: This kind of program for differently-abled people is special, valuable, and needed. It is simply a fact that
some people may not fit into or thrive in traditional jobs. Instead of leaving them languishing in unfulfilling, grinding, or
meaningless jobs-- or no job at all-- social programs like MUME give purpose to these people and allow them to contribute
to the general good of society by teaching them skills in creative subjects like the arts, media, and music. Here, they have a
unique opportunity to exercise their minds. This program provides mental wellbeing to an often overlooked and
sequestered segment of society. Engaging with art and music is shown to have positive effects on people's health,
wellbeing, and learning ability (such as verbal expression and communication). Music is one of the most fundamental
things that can get through to people. Some people who are unable to communicate in conventional ways open up and are
able to connect with others through music. From a humane standpoint, giving disabled people an opportunity to
communicate and socialize through music in a safe space allows them to avoid isolation (isolation, which leads to
depression). In this sense, I consider this program to also provide mental health services. From a more general standpoint,
any politician worth their salt and who is familiar with history knows that cutting funding to the arts leads to a culturally
impoverished society. Art and music make up the fabric of healthy social life, for both children and adults. In addition, as an
engineer, I often look at problems from an efficiency standpoint. From a such a standpoint, the MUME program gets the
most effective use out of our country's population. It allows more people to use their special talents and contribute to
society. Furthermore, from an economic standpoint, many of the participants of the MUME program are on pension. If
they're just sitting around at home or in an institution, it requires more pedagogues-- which costs more money. So the
MUME program also saves money. Lastly, I would encourage you, the politicians, to speak with the people who are
involved with MUME (pedagogues, participants, etc.) as well as the audiences that benefit from the shows before you cut
this program. Go to one of The Mumes' shows. I am personally close with one of the members of the band and have seen
firsthand how the audience lights up when the band plays. You can see for yourself how much joy it brings to people.
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Det vil være en kæmpe fejl at lukke musik og medie værkstedet. Jeg har med egne øjne set den livs kvalitet og livs glæde,
som dette tilbud giver brugerne. Det er et tilbud som giver så meget til brugerne, men også til de gamle, handicappede og
andre som bliver underholdt af musikerne fra værkstedet. Bevar musik og medie værkstedet, for menneskeligheden og
fornuftens skyld.
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Lad det kreative værksted leve. Det er et helt særligt sted skabt til sårbare mennesker der ikke passer ind mange steder.
For disse mennesker vil lukning betyde de mister venner, fællesskab, inspiratorer, fornemmelse af et meningsfuldt liv for
nogle, med store psykiske konsekvenser og ensomhed til følge. Og på den lange bane vil alle tabe. Kommunen vil ikke
spare på denne lukning der vil betyde større udgifter til den enkelte på den lange bane. Det kreative værksted er en lille
perle. Med dygtige mennesker kommunen stolt kan promovere sig med…. i stedet for at lukke. Cathrine Lervig
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De skal lade vær med, at lukke fordi musik og værkstedet er det mest unikke sted i Århus. De mennesker der er i
pågældende værksted, ville falde fuldstændigt igennem i de andre påtænkte værksteder der er. Det skal i Aller simpleste
forstand bevares fordi de mennesker der kommer, og er lever og ånder for dette sted. Punktum.
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At Aarhus kommune overhovedet har til overvejelse, at lukke musik og medieværkstedet er dybt rystende. Jeg har siden
musik og medieværkstedets begyndelse, fuldt med fra sidelinjen. Det ses tydeligt hvilket enestående tilbud det er for
mennesker med funktionsnedsættelse, og jeg er blevet rørt over at opleve den respekt, og det arrangement musik og
medieværkstedet leverer. Det ses og mærkes tydeligt fra de “studerende” hvilken stor betydning det har, at blive mødt i
øjenhøjde. Musik og medieværkstedet ser mennesket, og de ressourcer- belastninger hver enkelt har med sig. Lad os
bakke op om at bevare dette meningsfulde sted, så alle de fantastisk mennesker fortsat kan beskæftige sig med noget som
giver mening for dem. Jeg kan have min bekymring for hvad der skal blive af hele denne gruppe af mennesker, hvis
Aarhus kommune vælger at lukke musik og medieværkstedet. Ud over de “studerende”, er der en gruppe af medarbejdere,
som ikke bare ser musik og medieværkstedet som et arbejde. Man mærker deres arrangement og gejst for at denne
gruppe af mennesker skal lykkedes, hvilket er altafgørende. Det vil være synd og skam at lukke et tilbud som dette , som
er så enestående, og som har sat Danmark på verdens kortet indenfor voksen handicap. Som en klog mand sagde “det
handler om at give dem succes i livet”, og det må man sige at musik og medieværkstedet lever op til.
 
 
 



368/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Charlotte Ankerstjerne 

Privatperson 

 

HS5160274 

H520 

 
 

  



369/1097

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

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5160274
Dato for oprettelse: 2022-11-11 11:51:28

Afsender

Navn: Charlotte Ankerstjerne
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

På et af de bofællesskaber jeg er afdelingsleder for, beskæftiges flere af borgerne ved musik og medieværkstedet og det
kreative værksted. Årsagen til, at borgerne er tilknyttet disse er, at de ikke kan rummes af nogle af de andre beskæftigelses
muligheder i Aarhus kommune. Der er tale om sårbare borgere, der ikke kan være på Bøgeskovgård eller nord som er for
store og uoverskuelige for dem., som har fundet en beskæftigelse, der er meningsfuld, hvor de samtidig producerer noget
til gavn for fællesskabet. I forhold til musik og medieværkstedet, så spiller et af deres orkestre altid når vi holder fest. Det
betyder at ikke blot dem der går på musik og medieværkstedet, men også en lang række af kommunens andre
udviklingshæmmede borgere får mulighed for at spejle sig i mennesker, der ligner sig selv, og som har succes. Musik og
medieværkstedet er bannerførere for de udviklingshæmmedes egenkultur. De giver de udviklingshæmmede håb og
livskvalitet. Hvis musik og medieværkstedet mister sin støtte, kan det ende med, at en vigtig del af kulturen forsvinder, men
også at de berørte borgere kommer i mistrivsel, og udvikler sig, så de på længere sigt bliver, økonomisk tungere på
kommunens budget.
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Jeg har tilbragt mange timer med et brugerbandt kaldet det mumes, og synes det er helt fantastisk det arbejde, der ligger
bag samt det talent det mumes har. Uanset hvor meget talent de end måtte have, kan man mærke hvilken glæde, og hvor
meget de elsker det de laver, og lige så hvor meget de gerne vil dele ud og give tilbage til andre. Jeg har stor respekt for
dem og arbejdet bag, og det synes jeg bestemt er værd at bevare.
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Det ville være ganske forfærdeligt for de unge mennesker, som har tilknytning til Musik- og Medieværkstedet, hvis stedet
lukkes ned. Det er et fuldstændig fantastisk tilbud, som er med til at give indhold og glæde i livet hos dem, som kommer
der. En katastrofal beslutning hvis den gennemføres. Hilsen Charlotte
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Stop lukningen af Musik- og medieværkstedet i Aarhus og Det kreative værksted! Begge steder er små trygge miljøer for
42 mennesker med udviklingshandikap, hvor de blomstrer og folder sig ud. De får selvtillid og selvværd. De bliver
skabende og kreative og deltager aktivt i samfunds- og kulturlivet omkring dem, som kunsthåndværkere, som
teaterskuespillere, som journalister, som musikere, der turnerer land og rige rundt og skaber glæde og livslyst, ikke bare for
sig selv, men også for andre. For dem er livet meningsfyldt og de betragter det, de laver på værkstederne som deres
arbejde. De kommer nok aldrig ud på det andet arbejdsmarked, det som du og jeg er en del af. De er hverken
omstillingsparate, selvkørende eller for den sags skyld særligt robuste. Undtagen når de kan være en del af det fællesskab,
de har bygget op. En lukning af Det kreative værksted og Musik- og Medieværkstedet bidrager med 300.000 kr. og vil
utvivlsomt koste langt flere ressourcer at skulle overflytte de 42 sårbare mennesker til nye, ukendte tilbud. Deres vej til
arbejdsmarkedet er som sagt tvivlsom. Ville det ikke være skønt, hvis vi kunne finde de penge på en anden måde?
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Human er et dejligt varmt menneske . Hans verden ville bryde sammen , hvis denne dejlige arb plads forsvinder . For hvad
så ??? Hele familien rammes � bevar musikken og det gode fællesskab på denne dejlige arbejdsplads . Lukning vil
medføre kæmpe udfordringer for alle de dejlige mennesker , der arbejder der , fællesskabet og trivslen osv osv Humans
familie og alle de andre familier …… ?????
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Kære Aarhus Kommune, Aarhus Kommune har altid proaktivt arbejdet med handicappedes trivsel. Forslaget om at lukke
Musik- og Medieværkstedet indikerer desværre at dette ikke længere er tilfældet. Derimod indikerer det et skifte mod mere
reaktiv behandling af mistrivsel fremfor proaktiv sikring af trivsel. Det er et slag imod Aarhus’ image – og jeg tvivler på, at
det på den lange bane vil være en besparelse (følgeomkostningerne rammer i andre puljer, men der ses forhåbentlig
holistisk på disse initiativer). En proaktiv, i modsætning til reaktiv, offentlige sektor har alle dage skabt mest værdi for
pengene. Aarhus Kommune forslår ovenikøbet at lukke det ekstremt veldrevne og værdsatte tilbud til handicappede,
Musik- og Medieværkstedet. Det er et tilbud der er - og har været - drevet af ildsjæle, der knokler - og har knoklet - for at
skabe et stærkt fundament med samarbejdspartnere i kommunen, i resten landet og i udlandet. Det er et setup der vil tage
årtier at genskabe den dag det Aarhus Kommune realiserer, hvor stor en værdi tilbuddet skaber - og så endda for et meget
beskedent beløb. For lad os være ærlige: det er håndører der kan spares på at lukke Musik- og Medieværkstedet! Selv i en
tid, hvor hver en sten skal vendes, bør dette omkostningseffektive tilbud slet ikke være på tegnebrættet. Vil Aarhus
Kommune virkelige opgive den proaktive sikring af trivsel til fordel for en reaktiv behandling af mistrivsel?
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Jeg hedder Christian og er 30 år gammel. Jeg har været ansat på musik og medieværkstedet i snart 3 år. Jeg har aldrig før
følt mig så glad og tryg som jeg gør her. Her er der plads til at udvikle sig i eget tempo. Jeg har i de sidste år lært at lave
interviews hvilket jeg er rigtig glad for. I forhold til lukningen føler jeg mig ked af det og meget bekymret. Jeg er nervøs for
de andre ansatte, hvad de skal gøre hvis tilbuddet her lukker. Jeg håber virkelig at musik og medieværkstedet kan
overleve. Især under det sidste forår har jeg udviklet mig meget fordi der er plads til at lave fejl, og i det hele taget at være
et menneske med selvbestemmelse, altså at jeg selv får lov at komme med ideer og fører dem ud i livet. Jeg hører til her
fordi det er mit job og mit fællesskab og mit liv.
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Jeg synes at det er forkert at i vil lukke Musik og Medieværkstedet fordi i skal spare og fordi i gør mange mennesker ked af
det og vrede og jeg synes ikke i kan være det bekendt fordi Musik og Medieværkstedet er den bedste arbejdsplads i
verden for funktionsnedsatte! Så hvis i skal spare skal det ikke være musik og Medieværkstedet det skal gå ud over!
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Det Kreative Værksted i Malling. Er et helt unikt undervisnings sted og arbejdsplads. Et stykke guld, en unik perle, et sted
hvor de unikke mennesker som ikke selv kan råbe op. Alligevel bliver hørt og forstået! På det kreative værksted i Malling,
kommer og arbejder en flok af særlige mennesker. Udviklingshæmmede og sen hjerneskadede borgere. Her bliver de
undervist i forskellige kreative fag, som er med til at de udvikler sig personlig, der gør de har en værdig hverdag og
bidrager som borger. Personalet på DKV. Er en gruppe helt unikke mennesker, der ligger hele deres sjæl i deres arbejde,
netop med disse borgere. At lukke DKV vil muligvis spare en lille bid!? Men, hvad koster ensomhed og mistrivsel for denne
gruppe elever i sidste ende? Jeg tænker det vil blive dyrt! Jeg vil anbefale, at der bliver udsat en 3 personer fra
Århuskommune (hvilken afdeling ved i selv) Som kan komme ud på DKV og opleve hvad DKV er for et fantastisk sted, og
se den store forskel som dette sted udretter.
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LUK IKKE DET KREATIVE VÆRKSTED Gennem 8 år har jeg fulgt arbejdet på Det kreative værksted (DKV) og den store
indsats de gør, for at aktivere borgere med funktionsnedsættelse på værdig og varm vis. Jeg har den største respekt for
den faglighed og det rum, der er på DKV, det er rørende at se hvordan brugerne bliver aktiveret og set. Medarbejderne på
DKV er utroligt dygtige og dedikerede. Der er en særlig ånd på dette sted og en stor specialviden om en meget særlig
borgergruppe, som ikke bør gå tabt i forsøg på at spare penge. Hvad koster værdighed? En stor kommune som Aarhus
bør vel have forskellige tilbud til denne sårbare borgergruppe. DKV er ikke et stort sted, men et lille og ganske særligt sted.
DKV har skabt noget som byen inviteres ind i og på respektfuld vis er brugerne altid i centrum. Denne gruppe af borgere
som ellers er usynlige i vores samfund har på DKV et helle, et sted hvor de fungerer og det er imponerende, hvordan de
rækker ud til lokalområdet - det betyder at der arbejdes målrettet med projekter, der arrangeres ferniseringer, "åbent hus
arrangementer", teaterforestillinger og meget mere som giver mening for brugerne og som imponerer. Her er et tilbud som
giver værdi i hverdagen for brugerne og hvor denne gruppe borgere agerer med omverdenen til glæde for alle. Malling
Kirke har haft godt samarbejde med DKV igennem mange år, det er opbygget tradition for udstillinger i sognegården til stor
glæde for hele byen. Her låner sognegården vinduerne ud til DKV og så bliver denne borgergruppe, som i vores samfund
ellers er så usynlige, pludselig synlig i vores lille by. Det arbejde der laves på DKV har altid et stort indhold og en værdi ud
over selv aktiveringen og det giver selvrespekt, noget at tale om og noget at møde omverden med til glæde for alle. Mvh
sognepræst Christine Bugge.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2767725
Dato for oprettelse: 2022-11-24 19:40:17

Afsender

Navn: Clara Barat
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

At undlade at lukke Musik og Medieværkstedet vil være et lille offer for Aarhus Kommune (som der er råd til), og det vil
gøre en verden til forskel for brugerne. Det er ærgerligt, at hvert specialtilbud skal lukkes ned til fordel for universelle tilbud,
som kan håndteres af kommunen. Giv plads til nuancer, forskellighed og mangfoldighed: Undlad at lukke Musik og
Medieværkstedet.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5778866
Dato for oprettelse: 2022-11-24 10:54:22

Afsender

Navn: Conni Kjerri
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Høringssvar fra de frivillige på Ryhave Kollegiet Vi er blevet bekendt med, at Ryhave Kollegiet er en del af Århus
kommunes sparekatalog. Det skal i fremtiden ikke fungere i sin nuværende form, men i stedet drives af civilsamfundet. Det
betyder, at der skal være forskellige typer af frivillige medarbejdere og organisationer, som varetager det daglige arbejde.
Vi har igennem længere tid været de tre faste frivillige og har derigennem fået et indblik i, hvordan der arbejdes på stedet.
Der er ingen tvivl om, at det er af den største betydning for familierne, at det er professionelle og erfarende medarbejdere,
de møder i hverdagen. Den støtte, vejledning og motivation, som der ydes fra de ansatte, er med til at skabe et bedre liv
for de unge mødre og deres børn. Som frivillig er vi på ingen måde i stand til at erstatte det udannede faste personale. Vi
er ikke kvalificeret til at have ansvar for den type af socialt arbejde. Vores arbejde må aldrig være andet end at give en
ekstra hånd og skabe lidt ”krydderi” i hverdagen. Skal kollegiet fremover fungere på de betingelser, der er beskrevet i
spareforslaget, ønsker vi ikke at være en del af de frivillige, der skal udføre de forskellige opgaver på stedet. Vi finder det
helt uacceptabelt, at der uden hensyn til familiernes trivsel og tryghed, er planer om at gennemføre så store ændringer for
Ryhave Kollegiet. Fraværet af faglig uddannet personale vil få stor betydning for familiernes fremtid. At der ikke tænkes
langsigtet og på de konsekvenser, det fremover vil få for mødrene og deres børn, er både uansvarligt og udtryk for en
manglende forståelse for deres situation. Med venlig hilsen De frivillige på Ryhave Kollegiet Anna Mose Kirchner, Sille
Marie Olsen og Connie Kjerri
 
 
 



392/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Connie Ankerdal 

Privatperson 

 

HS4749934 

H520 

 
 

  



393/1097

22-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4749934
Dato for oprettelse: 2022-11-22 21:42:05

Afsender

Navn: Connie Ankerdal
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Gennem de seneste år er der sket ændringer for borgerne på NordByen og Malmøgade og alle ændringer har medført
mindre kontakt med fagpersonale og dermed en forringelse af deres vilkår. Nu er der så udsigt til helt at lukke Norbyen og
flytte Malmøgades borgere på Gøteborg Allé, samtidig med at nattjenesten skal på Østervang. På Malmøgade har
borgerne selv mulighed for at lave mad, men det vil ikke være muligt efter flytning. En af de største faktorer for tilbagefald
til kriminalitet og/eller misbrug er ensomhed og ved fortsat at skære i muligheden for støtte fra fagpersonale døgnet rundt,
er der markant større risiko for at fastholde de mest udsatte borgere i et liv uden reel mulighed for at kunne komme i egen
bolig og dermed opnå et forsørgelsesgrundlag. Housing First med brug af ACT-, ICM- eller CTI-metoden (de tre forskellige
metoder til individuel intensiv bostøtte) er endnu ikke fuldt implementeret og i materialet fra Socialstyrelsen, lægges der
også vægt på hvordan der fortsat skal være mulighed for akutpladser. Malmøgades faciliteter yder glimrende mulighed for
en recovery-baseret støtte og træning inden borgeren indgår i Housing First-programmet. For mange af borgerne på
Nordbyen og Malmøgade er hjemløshed ikke den eneste udfordring, men tværtimod en konsekvens af et liv præget af
betydelig nedsat funktionsevne, hvorfor det vil være en yderligere forringelse af deres livsvilkår med flytning og lukning.
Beslutningen om lukning af Norbyen, flytning af Malmøgade og omlægning af nattjenesten bør revideres med
udgangspunkt i borgernes behov og efter samråd med fagpersonalet. Alene om natten er det flere gange om ugen et
vilkår, at personalet, som både dækker NordByen og Malmøgade, kører til modsat matrikel for at låse en borger ind,
udlevere fixe-værktøj eller yde omsorg. Med flytningen til Østervang vil der være en køretur på min. 25 minutter hver vej.
Eller er det meningen borgerne skal stå udenfor indtil dagvagten møder ind, at de skal genbruge eller dele værktøj og klare
deres angst el. selv? Det kan hurtigt blive til mange unødige minutter i transport, hvis nuværende serviceniveau, som i
forvejen er skrabet, skal opretholdes.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4304167
Dato for oprettelse: 2022-11-14 11:05:44

Afsender

Navn: Danny Nielsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Kære kommune. Jeg har været med helt fra starten i 1989 og spiller guitar i THE MUMES. Jeg har udviklet mig meget og
har i dag et skånejob som pedel på Musik & Medieværkstedet ved siden af musikken. Det passer perfekt til mine behov og
jeg kan gøre det i mit helt eget tempo. Det tror jeg ikke på at jeg kan på det rigtige arbejdsmarked. Jeg bliver meget
stresset af det almindelige arbejdsmarked. Jeg brænder for Musik & Medieværkstedet. Det er det eneste sted for mig. Jeg
elsker at komme ud og spille på bosteder. Det giver mig livskvalitet at give de andre mennesker gode oplevelser og at gøre
dem glade igennem musikken. Vi har meget sammenhold på Musik & Medieværkstedet. Jeg hedder Danny. Jeg er pedel
og jeg er guitarist!
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8957796
Dato for oprettelse: 2022-11-14 10:34:40

Afsender

Navn: Dennis Sørensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Mit navn Dennis. Jeg er ansat på Musik & Medieværkstedet som journalist. Jeg kan lide at arbejde her da jeg får lov til at
lære meget om at optage og redigere film. Jeg kan lide at lave interview med kendte mennesker. Jeg har min egen
youtubeserie der hedder flashback med sørensen. Her interviewer jeg mennesker fra århus der gør noget godt for andre
mennesker. Hvis jeg skulle væk herfra ville det være synd. Hvor skulle jeg ellers gå hen og arbejde. Jeg kan ikke lide at der
er meget larm. Det er der ikke på Musik & Medieværkstedet. Jeg kan ikke lide for mange mennesker. Det er der ikke på
Musik & Medieværkstedet. Jeg har været på Musik & Medieværkstedet hele mit liv. Og det er jeg glad for.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9239102
Dato for oprettelse: 2022-11-16 00:43:13

Afsender

Navn: Dennis uhrenholt
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Nemlig ja
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5335476
Dato for oprettelse: 2022-11-19 19:05:28

Afsender

Navn: Didde Kock Hansen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Bevar Det Kreative Værksted i Malling . Slet det i sparekataloget !!!
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5071348
Dato for oprettelse: 2022-11-14 14:29:14

Afsender

Navn: Ditte Rye
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Nu har jeg været i praktik ved musik og medieværkstedet og set hvor glade og godt humør de ansatte/borgerne på stedet,
er for at komme på arbejde og det går lige i hjertet på en. DERFOR vil det være så synd og meningsløst at lukke dette
tilbud for dem. Det er deres arbejdsplads og det ville være så synd at flytte dem til et andet tilbud. OG i har ikke lignende
tilbud i kommunen, så derfor vil det været ekstra umenneskeligt at flytte dem. Det ville ikke gøre noget godt for nogle af
borgerne. De får ikke de faste rammer, de er vant til. De er så glade for deres arbejde, de går op i det med liv og sjæl.
Nogle har været der, fra det startede i 1989 og det er der en grund til. Det er deres levebrød musikken, at optræde for
andre, det giver dem livlyst. Da jeg var der, lærte jeg SÅ meget af de ansatte/borgerne. De gav mig et andet syn på det de
arbejdede med og gjorde for andre. De er ikke bare udviklingshæmmede, de er mennesker, med ligeså mange førelser og
livslyst som os andre og det skal vi ikke fratage dem. Jeg ser overhovedet ikke nogen gode grunde til at lukke dette
fantastiske sted!
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3894520
Dato for oprettelse: 2022-11-19 11:48:58

Afsender

Navn: Doreén Carstensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har deltaget i den arrangementer og har set hvilken forskel gør og hvilken mening i hverdagen stedet giver de der er så
heldige at have en plads der. De kan se hvilken værdi deres kreationer giver beboerne i Malling. Malling vil være et
fattigere sted uden dem.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3041276
Dato for oprettelse: 2022-11-22 10:37:32

Afsender

Navn: Dorit Thomsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er underviser på Skolen for senhjerneskadede, der er kører under Hjerneskade Foreningen Østjylland - og har gennem
de 17 år været jeg har været tilknyttet kunne følge glæden og nødvendigheden af vores tilstedeværelse. Det er trygt for
både den skadede og pårørende at være medlem, og have mulighed for at møde op i foreningen, både til aktiviteter, men
også at få hjælp, råd og vejledning af fagfolk. Det er ligeledes en en stor støtte at mødes med andre, der har kognetive
udfordringer. Der er mange frivillige kræfter, men det kræver også et budget til en daglig ledelse og et professionelt team,
der kan koordinere, planlægge, tage ansvar, overvåge og henvise. Besparelser på kr. 300000 vil ødelægge denne
mulighed.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5041046
Dato for oprettelse: 2022-11-23 10:02:19

Afsender

Navn: Dorthe Gisselmann
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er med sorg jeg læser, at man påtænker at lukke det kreative værksted i Malling. Den kreativitet og glæde de ansatte
og borgerne på værkstedet bidrager med i bybilledet er uerstatteligt. Vi ser farverige installationer med træ og strik rundt
omkring i byen og i haven ved værkstedet er der sprudlende tiltag med blomster og ‘bosteder’ til fugle og insekter. Der er
åbent hus hvor man bydes på en kop kaffe og den varme modtagelse fra borgerne vidner om at her er de trygge. Det vil
være katastrofalt hvis disse borgere nu skal placeres på store steder og det vil styrte disse menneskers verden i grus. Hvor
er besparelsen, når der skal skal være taxa-kørsel, flere personaler på de store steder, flere sygedage blandt borgerne og
en uoverskuelig hverdag for den enkelte borger. Og ikke mindst at forskelligheden blandt mennesker forsvinder fra det
lokale bybillede. Det sidste bidrager til en forståelse for at der er plads til alle og at vi sammen skal være med til at skabe
tryghed for de som ikke selv kan kæmpe for en tryg hverdag,- andet kan vi ikke være bekendt!
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0220018
Dato for oprettelse: 2022-11-22 10:17:03

Afsender

Navn: Dorthe Lorenzen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det kreative Værksted i Malling bør ikke lukkes eller ændres i omfang. Værkstedet giver de voksne med
udviklingshandicap, herunder to af mine gode venner, en arbejdsdag som alle andre voksne. En arbejdsdag der giver dem
glæde, mening samt skaber værdi også for personer udenfor værkstedets matrikel. En arbejdsdag der støtter op om en
konstant udvikling i et trygt og overskueligt miljø. De kreative Værksted kan med deres størrelse og unikke tilgang til
tingene ikke erstattes af de eksisterende tilbud i Aarhus Kommune.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5206681
Dato for oprettelse: 2022-11-18 14:25:28

Afsender

Navn: Ehs Østergaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

DkV er et helt unikt undervisnings og arbejdssted for voksne udviklingshæmmede. Et lille sted med tryghed og nærvær,
opgaver og oplevelser. Det kreative Værksted er normeret til 21 voksne elever og er derfor et trygt og overskueligt sted.
Her er der plads til de mest sårbare udviklingshæmmede mennesker. Gennem årene har DkV gjort det muligt have et
relevant tilbud også for de, som ikke trives eller magter kommunens store tilbud. DkV tilbyder undervisning og oplevelser
på flere forskellige værksteder: Drama/teater, Have/naturpleje, Tekstil/stoftryk, Sundhed/café og Snedker/service. Der
undervises, arbejdes og støttes individuelt. Det betyder at alle kan være med og kan bidrage til at udvikle sig i samspil.
Aarhus kommune har lige renoveret den gamle skolebygning fra 1908. DkV har haft lokaler i bygningen på Tværgade 18
siden 1989. (stillet til rådighed af Aarhus kommune v. rådmand Jens Arbjerg Petersen) Det kreative Værksted har indrettet
gode specielle værksteder: Tekstilværksted, en teatersal og et snedkeri og et haveværksted + fælleslokaler, møderum og
materialedepoter. DkV har nu eksisteret i 33 år og har en væsentlig betydning for lokalområdet. Flere af de deltagende
brugere bor på ”Annehuse” i Malling og på ”Stenhøj” i Beder. Børnehaver og skoleklasser kommer på besøg bl.a. i den
gamle have, som DkV har forvandlet til en fantasihave, hvor man kan vandre ad små stier med nye oplevelser omkring
hvert hjørne. Ved alle busstoppesteder i Malling står fine træbænke fra DkVs træværksted. Malling Kros menukort er
udviklet og specialfremstillet af tekstilværkstedet. Malling sognegård udstiller jævnligt spændende arbejder fra DkV. På
julemarked i Folkehuset Beder har DkVs elever en velbesøgt udstillingsbod. Pt. bygger Aarhus kommune en ny
plejehjemsbygning på Starupvej 9 – nabo til Tværgade 18. DkV havde et fint samarbejde med det gamle plejehjem og
beboerne dér – det ønskes genskabt med de nye!! Vores erfaringer gennem alle årene viser at et tilbud som DkV´s ikke
findes tilsvarende i Aarhus. Lukkes DkV vil det lade en stor gruppe mennesker i stikken. Dette høringssvar er skrevet af
grundlæggerne af Det kreative Værksted - tilligere ledere og pårørende til udviklingshæmmede. Ehs Østergaard og
Marianne Zachariassen
 
 
 



414/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Elalie Kemsol 

Privatperson 

 

HS0522057 

H520 

 
 

  



415/1097

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

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0522057
Dato for oprettelse: 2022-11-24 10:57:23

Afsender

Navn: Elalie Kemsol
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Mit barn og jeg har begge to meget glæde af at bo på Ryhave Kollegiet, når der er fast personale. Jeg bor her ikke pga.
lejligheden, men derimod pga. den hjælp og støtte, jeg får til de ting, der er svære. Jeg synes det er ærgerligt, at man
tænker så meget på pengene, men ikke tænker på, at det er menneskers liv, det har en stor betydning for. Personalet på
Ryhave Kollegiet gør en forskel for de familier, der bor her – både børnene og mødrene. Hvis man beslutter sig for at fjerne
personalet fra Ryhave Kollegiet, vil det se meget anderledes ud end det gør i dag – og det ville i sidste ende være
børnene, det ville være synd for. Jeg bor selv på Ryhave Kollegiet og dette er pga. den hjælp, jeg får af personalet. Det
ville være meget forvirrende, hvis dette skulle ændre sig til, at det er frivillige, der kommer her – især for børnene som bor
her, da de naturligvis også knytter sig til de mennesker, der kommer her. Jeg vil gerne bede jer om at tænke over den
vigtighed, det har at personalet forbliver på Ryhave Kollegiet og fortsætter deres arbejde. Det er dem, der skaber og
vedligeholder det fællesskab, vi har. Elalie Kemsol
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9106217
Dato for oprettelse: 2022-11-15 15:17:21

Afsender

Navn: Elsa Gammelgaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er en meget meget stor fejltagelse hvis medie og musikværkstedet lukker Som tidligere medarbejder inden for voksen
handicap har jeg kendskab til flere af brugerne, og har set hvordan de alle har formået at folde sig ud og udstråle selvværd
og sikkerhed. De formår at videregive livsglæde og bl.a. rigtig god musik, som skaber glæde i alle de sammenhænge de
optræder i . Mange andre gode tilbud er med tiden sparret væk, til stor frustration for mange, så hold fingrene væk fra
sletteknappen,og vær stolt af,at der stadig er et tilbud som Medie og Musikværkstedet. Ikke alle trives i store
sammenhænge ❤️
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6024373
Dato for oprettelse: 2022-11-14 21:16:58

Afsender

Navn: Else Olesen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Vi har fået et stort chok ved meddelelsen om, at kommunen ønsker at lukke Musik & Medieværkstedet under FO. Der var
engang, hvor Aarhus var den bedste by at bo i, hvis man havde et handicap, sådan er det desværre ikke mere – hvordan
kan det gå så galt? Vi undres over, hvordan man kan komme på den tanke at tvangsflytte disse borgere, herunder vores
søn, til overfyldte væresteder, eller have en forventning om, at de kan indgå på arbejdsmarkedet? Hvorfor kan disse
borgere ikke selv bestemme? De har vel deres egen fri vilje og betaler skat af pensionen. Hvor er deres rettigheder? For
vores søn, Jørgen, som er født med Down’s Syndrom, vil det være en katastrofe, hvis man lukker Musik- &
Medieværkstedet. Han har et meget dårligt syn – er blind på højre øje og har 30% syn på venstre øje – og dertil kommer et
for lavt stofskifte, hvilket bevirker, at han hurtigt bliver træt. Han kan ikke færdes på steder med mange mennesker, og han
har brug for ro omkring sig. Hans sprog er heller ikke for godt, og man skal kende ham for at forstå, hvad han siger. Der er
derfor mange ting, han ikke kan, men han kan spille på trommer, hvilket han netop gør på Musik- & Medieværkstedet. Han
begyndte at spille, da han var 10 år, og har siden spillet i forskellige brugerbands op i gennem tiden og spiller pt. i bandet
The Jess. Han har blandt meget andet spillet på Sølund Festivalen samt deltaget i Handicap Grand Prix (HGP) mange
gange. Lukker værkstedet, tager man hans livskvalitet fra ham, og vi frygter, at han falder ned i et sort hul og går helt i stå
med ensomhed til følge. Alle hans venner er på Musik- & Medieværkstedet, som er helt unikt. Her forstår man ham og
tager de hensyn, der skal til. Jørgen har tidligere været visiteret til nogle af disse værksteder, hvor man nu vil sende ham
hen igen, men vi fik besked på, at man ikke ville have ham, fordi han ikke var god nok til at arbejde. Hvorfor lukke et godt
værksted, som har så stor succes. Hvor borgerne sættes i centrum, så de vokser og får selvtillid til at begå sig i livet. Vi har
prøvet det før, for også i 2012 ville kommunen lukke Musik- & Medieværkstedet, og der så vi konsekvenserne – brugerne
blev syge, depressive og andre lukkede helt af. En lukning blev imidlertid afværget i sidste øjeblik, da værkstedet endte
med at overgå til FO. Vores søn fik herefter brev fra kommunen om, at han var udskrevet af kommunens tilbud, hvilket han
nu åbenbart skal tvangsflyttes tilbage til igen. Vi tænker, at det formentligt i sidste ende bliver dyrere for kommunen at
lukke værkstedet frem for at videreføre det, for i spareforslaget er ikke medregnet, at disse borgere får brug for massiv
støtte i andre tilbud, hvor der ikke tages de hensyn, der tages på Musik- & Medieværkstedet. Videre er det jo et faktum, at
flere af brugerne er oppe i årene, og således ikke så omstillingsparate eller for den sags skyld arbejdsparate. Alt er
efterhånden taget fra denne gruppe af borgere, så de nu alle tilbydes det samme, hvorved alle stilles ringere. Vi har været i
systemet i 51 år. De første år under Åndsvage Forsorgen, dernæst under amtet, hvor det hele gik fremad, og hvor de
handicappede kom ud i samfundet, og blev anerkendt som de mennesker de er – ressourcer var der nok af, og de fik gode
oplevelser i ind- og udland. Da amterne blev nedlagt, og kommunerne overtog handicapområdet, da græd vi som forældre
indeni. Vi frygtede, at der fra da af kun ville blive sparet på området, og det kom til at holde stik. Vi er nu derhenne, hvor vi
startede, hvor de handicappede skal opbevares på store centrale institutioner – ude af øje og ude af sind – og uden
mening i hverdagen. Med venlig hilsen Ole og Else Olesen (forældre til Jørgen)
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4279491
Dato for oprettelse: 2022-11-24 12:53:35

Afsender

Navn: Else-Marie Bak
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

At man foreslår at spare 300.000,00kr på Hjerneskadeforeningen i Aarhus er aldeles hjerteløst. Er man hjerneskadet,
søger man almindeligvis ikke kurser, sammenkomster o.a. i såkaldt 'normale' foreninger. Man får det bedste udbytte ved at
søge sammen med ligesindede, sammen med andre hjerneskadede. At være hjerneskadet betyder ikke, at man er dum og
uintelligent. At være hjerneskadet betyder, at man evt. har fået en blodprop i hjernen, så ens sprog er forsvundet og man
måske går dårligt. Derfor kan man ikke deltage i almindelige kurser på lige fod med andre borgere uden hjerneskader.
Borgere uden hjerneskader kan nødvendigvis ikke udvise forståelse og tålmodighed overfor en hjerneskadet person. Dette
er ikke af ond vilje - men uvidenhed. Derfor søger hjerneskadede personer selskab blandt andre hjerneskadede på kurser.
Hvorfor? FORDI DE KAN SPEJLE SIG I HINANDEN! Derfor: Bevar Hjerneskadeforeningen i Aarhus. De hjerneskadede
der har hårdt brug for den. Tak!
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0707905
Dato for oprettelse: 2022-11-14 20:21:11

Afsender

Navn: Johanne Hempel
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er en katastrofe at der i spareforslaget foreslås lukning ad musik- og medieværkstedet. Som musikunderviser på
pædagoguddannelsen og masteruddannelsen i musikpædagogisk udvikling er det min klare erfaring og opfattelse at vi
som samfund har brug for veletablerede og velrenommerede tilbud til vores funktionsnedsatte borgere. Mange gode tilbud
er igennem årene fjernet eller skåret voldsomt ned. Og hvis Aarhus vil kendes på at være en kulturby for alle - også
mennesker med handikap - så bør dette enestående tilbud bevares som forbillede for alle os andre og som er levende
eksempel på at kultur giver livskvalitet og sundere tilværelser. Tænk jer nu om. Smid ikke velfungerende tilbud ud med
badevandet!!
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2300976
Dato for oprettelse: 2022-11-15 08:34:48

Afsender

Navn: Emil Brunings-Hansen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er en dårlig ide at lukke medieværkstedet da det betyder en god hverdag for mange ansatte og brugere
 
 
 



427/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Emma Mei Helt Poulsen 

Privatperson 

 

HS4752172 

H520 

 
 

  



428/1097

22-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4752172
Dato for oprettelse: 2022-11-22 21:15:09

Afsender

Navn: Emma Mei Helt Poulsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er efter mange år med kendskab til to fantastiske mænd, som har sin dagligdag på det kreative værksted, slet ikke i
tvivl om at lukning af stedet er en dårlig idé. De to mænd er både mine højskolevenner, men samtidig også nogle jeg i 6 år
har arbejdet for. De har diagnosen fragilt x med autistiske træk og har i høj grad brug for ro, struktur og rutiner. Det
fællesskab og det miljø som det kreative værksted giver dem, er ubeskriveligt - for deres velvære og trivsel. Jeg har været
derude og set nogle glade borgere, som nyder hinandens selskab med plads til forskellighed og rummelighed. At spare
folks trivsel væk, mener jeg er forkert og meget ærgerligt. Det Kreative værksted er et arbejdssted og et andet hjem for
samtlige borgere.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4225419
Dato for oprettelse: 2022-11-22 21:04:22

Afsender

Navn: Emma Mei Helt Poulsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg vil gerne med mit hjerte og efterhånden store erfaring som handicaphjælper for to drenge være imod lukning det Det
Kreative Værksted i Beder. Jeg har i 6 år haft de to drenge, med fragilt x syndrom tæt inde på livet - både som professionel
handicaphjælp og som højskolevenner på Egmont Højskolen. I alt den tid, de ikke har været på højskolen har de været
elever på det kreative værksted. Drengene har brug for ro, vante rammer, rutiner og et fælleskab og har flere gange bevist
at de ikke kan gennemføre et praktikforløb eller lignende igennem STU'er. Drengene har autistiske træk og jeg har meget
svært ved at se, hvad der skal blive af dem, som ikke forringer deres livskvalitet, hvis Det Kreative Værksted lukker ned.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1830676
Dato for oprettelse: 2022-11-23 20:29:22

Afsender

Navn: Emma Nielsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

At være alenemor er hårdt. At være alenemor på barsel er hårdt og til tider ret ensomt. Forestil jer så, at være alenemor på
barsel med en efterfødselsreaktion. Dét er hårdt. Man har brug for nogen. Man har brug for ikke altid at være alene. Man
har brug for, at nogen er der, hvis det brænder på. Ikke alle har en familie, der kan være der for en. Sådan var det for mig.
Jeg fik angst efter fødslen af min datter. Jeg bor på Ryhave kollegiet. Når jeg sad der alene i min lejlighed med min datter,
og angsten pludseligt fik for godt fat i mig, var det altafgørende for mig, at jeg kunne tage min datter på armen, åbne døren
og gå ned til det faste personale, S og T. Kunne jeg ikke det, ville angsten højst sandsynligt tage overhånd, og det ville
kunne påvirke min datter. Jeg ved, at for flere her på Ryhave kollegiet, så er det S og T, de bor her for. Fællesskabet er en
bonus, men hvis S og T ikke arbejdede her, så ville de ikke bo her. Vi er her for at få støtten. Støtten fra det _faste_ og
_vante_ personale. Det handler om mødrenes og børnenes velbefindende. Skal vi spare det væk? Nej tak.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1315153
Dato for oprettelse: 2022-11-15 05:58:05

Afsender

Navn: Emrich Folming
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Når der er tilbud som disse til rådighed, skal vi spørge os selv, hvad der giver mening i livet? Hvad skaber glæde og kan
man give en form for lykke videre? Svaret er ja, det kan vi og det skal vi! Som både en kamp mod ensomhed, men også
som en kamp for fællesskabet når der skabes noget så spetakulært og smuk som musik. Dette skal deles nydes og ydres,
og da slet ikke fjernes. I min opfattelse burde der nærmere inversteres i dette. Det er af min opfattelse at dette ledes og
drives af en kompetent ledelse samt nogle nogle yderst passioneret mennesker der skaber et frirum hvor glæde, lykke og
sammenhold kan opstå, og endda glædeligt deler dette frirum med den danske befolkning. I min optik burde kommunen
måske vælge at se dette som en investering i vores samfund og ikke som en udgift. Jeg er selv udd. Vvs- og blikkenslager,
men når selv jeg kan se det er en dårlig løsning at sætte besparelser ind på netop dette. Jeg håber da inderligt at rette
vedkommende Vælger med fornuften og tilliden til vores fælles samfund, og her ved ikke fjerner dette tilbud.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for MSB
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6761107
Dato for oprettelse: 2022-10-30 13:00:15

Afsender

Navn: Erik Borup
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Vælger Aarhus Kommune af sparehensyn at lukke et velfungerende undervisnings- og aktivitetstilbud som Det Kreative
Værksted (DKV) i Malling, vil det være som at skyde sig selv i begge fødder. DKV har formået at favne, udvikle og inspirere
nogle af de allersvageste borgere i kommunen. Borgere med udviklingshandicap som det har været endog meget svært at
finde egnede og rummelige tilbud til. Udviklingshæmmede borgere med psykiske tillægsdiagnoser, som finder ro, mening
og trivsel på DKV. Det vil ganske enkelt være en katastrofe for disse borgere at skulle sige farvel til et trygt og udviklende
tilbud som DKV. Jeg arbejder i et døgntilbud, hvor flere særdeles udfordrede borgere benytter DKV - og trives, hvor
adskillige andre tilbud har slået fejl. Her vil ikke være noget at spare for kommunen. Snarere tværtimod!
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1673315
Dato for oprettelse: 2022-11-01 09:38:52

Afsender

Navn: Erik Borup
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Vælger Aarhus Kommune af sparehensyn at lukke et velfungerende undervisnings- og aktivitetstilbud som Det Kreative
Værksted (DKV) i Malling, vil det være som at skyde sig selv i begge fødder. DKV har formået at favne, udvikle og inspirere
nogle af de allersvageste borgere i kommunen. Borgere med udviklingshandicap som det har været endog meget svært at
finde egnede og rummelige tilbud til. Udviklingshæmmede borgere med psykiske tillægsdiagnoser, som finder ro, mening
og trivsel på DKV. Det vil ganske enkelt være en katastrofe for disse borgere at skulle sige farvel til et trygt og udviklende
tilbud som DKV. Jeg arbejder i et døgntilbud, hvor flere særdeles udfordrede borgere benytter DKV - og trives, hvor
adskillige andre tilbud har slået fejl. Her vil ikke være noget at spare for kommunen. Snarere tværtimod!
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Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Erik Lind 

Privatperson 

 

HS9906834 

H520 
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17-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9906834
Dato for oprettelse: 2022-11-17 18:19:07

Afsender

Navn: Erik Lind
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Nej selvfølgelig skal hjerneskadeforeningen ikke lukke. Vi er mange Hjerneskadede der har stor glæde af foreningen. Så vil
vil være en katastrofe hvis den blev lukket. Vh. Erik lind.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Esma M. Sakanovic 

Privatperson 

 

HS3860111 

H520 
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12-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3860111
Dato for oprettelse: 2022-11-12 19:57:38

Afsender

Navn: Esma M. Sakanovic
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg skriver dette høringsbrev som pårørende, fordi jeg har hørt at mødestedet muligvis skal afvikles. Jeg er bekymret for
min onkel, som i en længere periode har været fast bruger i mødestedet i Gellerup. Jeg har oplevet, at han har deltaget i
mødestedet i en længere periode, hvilket har medvirket til en postiv udvikling i form af en gladere person med højere
livskvalitet. Før han blev bruger i mødestedet var vedkommende i en problematisk tilstand, da han følte sig ensom og
afskåret fra omverdenen. Men hvis det lukkes nu kan jeg blive bekymret for min onkels tilstand. Jeg er bekymret for
afviklingen af mødestedet i Gellerup medføre, at hans tilstand forværres yderligere. Mødestedet er med til at bygge bro
mellem brugers behov og det offentlige. Med det øgede behov for digital selvbetjening har det også været en udfordring for
ham at følge med den digitale udvikling, og her er mødestedet et sted, hvor han kan få hjælp i forhold til disse udfordringer.
Som familie til pårørende håber jeg, at mødestedet i Gellerup bliver ved med at eksistere, og at dette forebyggende sted
fortsat forbliver til gode for disse belastede brugere og deres familie.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Farraj 

Privatperson 

 

HS4302329 

H520 
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15-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4302329
Dato for oprettelse: 2022-11-15 10:55:04

Afsender

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

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg kommer i Mødestedet hver dag. I mødestedet møder jeg andre som jeg kan identificere mig med. Mine psykiske
udfordringer har begrænset mig at indgå i andre fællesskaber. Det kan være angstprovokerende og stressende at være
sammen med nogen jeg ikke kender. Heldigvis trives jeg rigtigt godt i mødestedet, hvor jeg gennem tiden har fået stor tillid
til medarbejderne som altid har taget godt imod mig og hvor jeg bliver hørt og anerkendt. Det er meget bekymrende hvis
mødestedet skal lukkes. Jeg ved virkelig ikke hvad jeg skal gøre. Farraj
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Farraj 

Privatperson 

 

HS7632404 

H520 
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15-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7632404
Dato for oprettelse: 2022-11-15 10:54:56

Afsender

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

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg kommer i Mødestedet hver dag. I mødestedet møder jeg andre som jeg kan identificere mig med. Mine psykiske
udfordringer har begrænset mig at indgå i andre fællesskaber. Det kan være angstprovokerende og stressende at være
sammen med nogen jeg ikke kender. Heldigvis trives jeg rigtigt godt i mødestedet, hvor jeg gennem tiden har fået stor tillid
til medarbejderne som altid har taget godt imod mig og hvor jeg bliver hørt og anerkendt. Det er meget bekymrende hvis
mødestedet skal lukkes. Jeg ved virkelig ikke hvad jeg skal gøre. Farraj
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Felicia Villadsen 

Privatperson 

 

HS5180186 

H520 

 
 

  



448/1097

17-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5180186
Dato for oprettelse: 2022-11-17 22:38:40

Afsender

Navn: Felicia Villadsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det kan ikke passe at de altid går efter de svage og lige præcis Musik & Medieværkstedet er et niche værksted der går op i
musik og medier folk på dette værksted rykker sig virkelig meget mentalt og få lov til at udvikle sig inden for musik og
media området.
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Sparekatalog for Borgmesterens Afdeling 

 

Flemming Juel Gade 

Privatperson 

 

HS1850771 

H520 
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16-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for Borgmesterens Afdeling
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1850771
Dato for oprettelse: 2022-11-12 16:23:31

Afsender

Navn: Flemming Juel Gade
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

I Aarhus Kommunes sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale forhold og Beskæftigelse foreslås
nedlæggelse af Mødestedet i lokalcenter Gellerup i henhold til 12. oktober budgettet for 2023-2026 Hermed høringssvar i
henhold til forslaget Mødestedet: • samlingssted for traumatiserede mandlige flygtninge/indvandrere af anden etnisk
baggrund • stedet ledes af en socialrådgiver og har tilknyttet en tolk Brugerne af Mødestedet er stærkt traumatiserede
flygtninge/indvandrere. De har alle store psykiske, fysiske og sociale udfordringer og er så langt, som man kan forestille
sig, fra at kunne indgå i beskæftigelsesrettet organisering. Mødestedet er en vigtig brik i arbejdet på at udgå en forværring
af disse brugeres livssituation. Mødestedet giver brugerne: • tryghed • synlighed • anerkendelse Mødestedet medvirker til: •
etablering af sociale kontakter • nedbrydning af tabu omkring psykisk sygdom Mødestedet er lokalt forankret Brugerne af
Mødestedet vil ikke kunne drage nytte af beskæftigelsesrettet organisering. Brugerne af Mødestedet har brug for et sted,
der er lokalt forankret. Ved at nedlægge Mødestedet vil kommunen løbe en betydelig risiko for at man – i stedet for en
mindre besparelse – får øgede udgifter på social- sundheds- og psykiatriområdet. Som frivillig på Mødestedet igennem
flere år har jeg et godt kendskab til, hvordan stedet fungerer. Jeg er ikke i tvivl om, at en nedlæggelse af Mødestedet vil få
alvorlige konsekvenser for brugerne. Derfor vil jeg opfordre til, at besparelsen tages af bordet. Flemming Juel Gade
Nordvestpassagen 7B 8200 Aarhus N
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I Aarhus Kommunes sparekatalog og udviklings- og 
omstillingsplanen for Sociale forhold og 
Beskæftigelse foreslås nedlæggelse af Mødestedet 
i lokalcenter Gellerup i henhold til 12. oktober 
budgettet for 2023-2026 

Hermed høringssvar i henhold til forslaget  

Mødestedet:  

• samlingssted for traumatiserede mandlige flygtninge/indvandrere af anden etnisk baggrund  
• stedet ledes af en socialrådgiver og har tilknyttet en tolk 

Brugerne af Mødestedet er stærkt traumatiserede flygtninge/indvandrere.                                        
De har alle store psykiske, fysiske og sociale udfordringer og er så langt, som man kan forestille sig, 
fra at kunne indgå i beskæftigelsesrettet organisering.  

Mødestedet er en vigtig brik i arbejdet på at udgå en forværring af disse brugeres livssituation. 

Mødestedet giver brugerne: 

• tryghed  
• synlighed 
• anerkendelse 

Mødestedet medvirker til:  

• etablering af sociale kontakter 
• nedbrydning af tabu omkring psykisk sygdom 

 Mødestedet er lokalt forankret  

Brugerne af Mødestedet vil ikke kunne drage nytte af beskæftigelsesrettet organisering. 

Brugerne af Mødestedet har brug for et sted, der er lokalt forankret.  

Ved at nedlægge Mødestedet vil kommunen løbe en betydelig risiko for at man – i stedet for en 
mindre besparelse – får øgede udgifter på social- sundheds- og psykiatriområdet. Som frivillig på 
Mødestedet igennem flere år har jeg et godt kendskab til, hvordan stedet fungerer. Jeg er ikke i tvivl 
om, at en nedlæggelse af Mødestedet vil få alvorlige konsekvenser for brugerne. Derfor vil jeg 
opfordre til, at besparelsen tages af bordet.  

Flemming Juel Gade                                                                                                                
Nordvestpassagen 7B 8200 Aarhus N 
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Frederik Bjerge 

Privatperson 

 

HS7119325 

H520 
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7119325
Dato for oprettelse: 2022-11-24 12:33:42

Afsender

Navn: Frederik Bjerge
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Musik- og medieværkstedet er et oplagt frirum for folk med udfordringer i forskellig grad. Her kan folk i mødet med
musikken få sig en reel identitet, hvor man ikke bare er et tal i et exel-ark. Her oplever brugerne et unikt fællesskab, hvor
de opnår selvbestemmelse, medbestemmelse og værdighed som menneske.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Gert Rasmussen 

Privatperson 

 

HS5090896 

H520 
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22-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5090896
Dato for oprettelse: 2022-11-22 11:24:19

Afsender

Navn: Gert Rasmussen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Politikere vil spare det helt forkerte sted. Det er hjerneskadeforeningen som betyder støtte og hjælp til brugerne af stedet i
Aarhus. Vi er mange brugere som har stor glæde af de mange aktiviteter. Alt lige fra computer, mobiltelefon, maling,
glaskunst, folk som skal lære at tale og udtrykke sig og meget mere. Alt personale lige fra formand, undervisere,
kontorpersonale er helt super fantastiske. Hjælp kan du altid få her. Her støtter og hjælper vi hinanden. Man skal huske at
hjerneskade kan ramme dig selv, din nabo osv. Så i politikere skal lige tænke jer lidt om, for det kan ramme alle. Livet er
kun til låns må vi aldrig glemme. At sidde hjemme og glo ud i luften giver ikke ret megen livsglæde, og mange har ikke det
store netværk udover. Luk ikke vores forening! Med venlig hilsen Gert Ramussen, malerhold tirsdag
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Ginette Wien 

Privatperson 

 

HS8109716 

H520 
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8109716
Dato for oprettelse: 2022-11-24 06:21:42

Afsender

Navn: Ginette Wien
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg synes det vil være frygteligt synd at nedlægge det KreativevVærksted. Brugerne af værkstedet er svage borgere der
ikke har ret meget andet at glæde sig over end deres timer i værkstedet.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Gitte Eilersen 

Privatperson 

 

HS1416638 

H520 
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20-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1416638
Dato for oprettelse: 2022-11-20 10:28:09

Afsender

Navn: Gitte Eilersen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det Kreative Værksted Det er med stor undren, jeg erfarer, at kommunen har planer om at "Det kreative Værksted" i
Malling. Jeg arbejder på en STU og har et virkelig godt samarbejde med "Det Kreative Værksted". På "Det Kreative
Værksted" får målgruppen nærvær, empati, anerkendelse, og der er plads til den enkelte elev samt fokus på fællesskabet.
Der er en meget familiær atmosfære, men stadig stor professionalisme med læring og udvikling. Et lille værksted, hvor de
inddrager lokalsamfundet til gavn for alle.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Gitte Eilersen 

Privatperson 

 

HS7618450 

H520 
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20-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7618450
Dato for oprettelse: 2022-11-20 10:12:56

Afsender

Navn: Gitte Eilersen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Musik og Medieværkstedet (MUME) Det er med stor undren, jeg erfarer, at kommunen har planer om at Musik og
Medieværkstedet skal lukke. Jeg arbejder på en STU og har et virkelig godt samarbejde med MUME. MUME er et mindre
værksted, som kommunikativt, pædagogisk og med stor anerkendelse favner hver enkelt elev, hvilket er essentielt for
målgruppen. Desuden udvikler målgruppen sig markant inden for musik og medie, på grund af den faglige kvalitet. Der er i
den grad brug for MUME fremadrettet.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Gitte Helle Jensen 

Privatperson 

 

HS0565226 

H520 
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0565226
Dato for oprettelse: 2022-11-14 10:22:57

Afsender

Navn: Gitte Helle Jensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Mit navn er Gitte. Jeg arbejder på Musik & Medieværkstedet. Jeg har været der i 20 år og er meget glad for og tryg ved at
være der. Jeg er journalist på medielinien, hvor jeg interviewer kendte mennesker og politikere. Ved siden af er jeg
tilknyttet musiklinien, hvor jeg synger kor i orkestret "THE JESS". Vi har et godt sammenhold mellem kollegaer og ledelsen,
og jeg kunne ikke tænke mig at være andre steder. Jeg ville ikke kunne være ude i det almindelige arbejdsliv, da jeg bliver
usikker og utryg, hvis jeg eksempelvis var i Føtex eller Bilka. Det ville jeg ikke kunne klare. Jeg ville heller ikke kunne være
på de store tilbud på grund af utryghed og larm. Under Corona blev jeg diagnosticeret med angst, og isolationen ved at
være hjemme var usund for mig. I dag er jeg på beroligende medicin - det går bedre, men isolationen var hård. Hvis Musik
& Medieværkstedet lukker, ved jeg at jeg ville komme til at sidde derhjemme og blive mere og mere syg af angst. Jeg har
brug for at komme på Musik & Medieværkstedet, for at finde ro og kunne have det godt. Der er aldrig ballade på Musik &
Medieværkstedet. I må ikke lukke mit værksted
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Gitte Løwenstein 

Privatperson 

 

HS3714045 

H520 
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8-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3714045
Dato for oprettelse: 2022-11-08 15:45:08

Afsender

Navn: Gitte Løwenstein
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Som pårørende til en handicappet person der er en aktiv del af Det kreative værksted kan jeg kun sige at det ville være en
stor fejl at lukke et velfungerede værksted/tilbud, der tilbyder noget udover det sædvanlige.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Grete-Marie 

Privatperson 

 

HS7027875 

H520 
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23-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7027875
Dato for oprettelse: 2022-11-23 14:12:31

Afsender

Navn: Grete-Marie
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Der er allerede for få steder som Det Kreative Værksted i Malling, hvor borgere med handicap kan have det godt i Aarhus
kommune
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Gunnar Snær Gunnarsson 

Privatperson 

 

HS0077990 

H520 
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0077990
Dato for oprettelse: 2022-11-14 19:07:16

Afsender

Navn: Gunnar Snær Gunnarsson
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Kære Aarhus Kommune, Jeg har fulgt Musik & Medieværkstedet og særligt bandet "The Mumes” som ven af et medlem.
Hvis man følger lidt med her, er det tydligt at der skabes fællesskaber med mening og glæde, ikke blot for brugerne af
Musik og Medieværkstedet, men for koncertgængere i handikap miljøet i Danmark. Jeg vil håbe at i hører på nogle af de
mange mennesker som har glæde af disse aktiviteter, som ikke nødvændigvis sender et officielt hørringssvar til
kommunen, inden i beslutter at lukke Musik & Medieværkstedet.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Hanne Hansgård 

Privatperson 

 

HS7811113 

H520 
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7811113
Dato for oprettelse: 2022-11-14 14:07:05

Afsender

Navn: Hanne Hansgård
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Musikk og medieverkstedet er medvirkende til at musikk deles over landegrenser! I Norge har vi hatt stor glede av
samarbeid, konserter og kulturutveksling. Musikk er medisin og Musikk og Medieverkstedet benytter dette med
pedagogiske tilnærminger og gir mennesker med ulike funksjonsedsettelser glede og en meningsfylt hverdag. Personlig
har jeg hatt den glede av å jobbe med Brian Laurie og mye av min tilnærming til musikk og mennesker har jeg lært av han.
Jeg har hatt den glede av å ha Musikk & Medieverksted på besøk og som gjester i mitt hjem i Norge. Bistått på konserter i
Norge og er stolt over å ha fått vært en del av Musikk & Medieverkstedet og hva det har fått til av resultater. Musikk og
Medieverkstedet som ressurssenter og aktivitetstilbyder er medvirkende til å bygge gode stabile individer med egenverdi i
samfunnet.
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23-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2189699
Dato for oprettelse: 2022-11-23 17:00:03

Afsender

Navn: Hanne Mahler
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er helt uacceptabelt at spare Det Kreative Værksted i Malling væk. Det vil være et åbenlyst og muligt svigt af
kommunens ansvar for at overholde Lov om Social Service, LBK nr. 170 af 24/01/2022, §1, med særlig henvisning til pkt.
3): “At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.”
Værkstedets målgruppe er sårbare og socialt udsatte borgeres arbejdsplads, og mulighed for at skabe socialt netværk i et
dagligt virke og samspil med andre. Hvis det forsvinder, vil brugernes deltagelsesmuligheder i samfundet sandsynligvis
forsvinde. Under alle omstændigheder rammer det en meget sårbar gruppe af borgere, hvis hverdagsgrundlag i form af
kontakt til andre og muligheden for at virke aktivt i et socialt fællesskab, spoleres. Derudover er Det Kreative Værksted en
aktiv og integreret del af lokalsamfundet, og samarbejder med professionsuddannelser inden for området. Som social- og
specialpædagog og -underviser igennem 42 år, er det med blødende hjerte at lytte til brugerne selv udtrykke sig om
betydningen af DKV for deres trivsel, sociale kontakt og deltagelsesmuligheder i samfundet - hvis værkstedet lukker!
(Video på FB Beder-Malling Bazaren d.d.). En af deltagerne genkender jeg på videoen som en ung person vi tog imod for
34 år siden på landets første døgninstitution for målgrupper, hvis udviklingsmuligheder og deltagelsbaner var stærkt
udfordrede qua komplekse funktionsnedsættelser. Og hvilken glæde at se borgeren udtrykke sig i det hele taget, og med
det samme hjerte bankende forrest i kampen for egen og kollegaer/venners trivsel og meningsgivende tilværelsesgrundlag.
Det tager ÅR at opbygge, men kun et splitsekund for en politikers pennestrøg at spolere! Og hvilket alternativt tilbud kan
erstatte Aarhus Kommunes forpligtelse i henhold til SL nr. 170 §1? Med venlig hilsen Hanne Mahler
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20-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0186398
Dato for oprettelse: 2022-11-20 11:46:36

Afsender

Navn: Hanne Matthiesen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Som tidligere og mangeårig nabo (Tværgade i Malling) til Det Kreative Værksted kan jeg næsten ikke fatte, at dette skønne
sted nu er kommet i spare (som i spare-væk) kataloget. Et smukt, hjertevarmt og superkreativt sted, som ikke kun er til
gavn for stedets brugere, men som også formår at gribe ud i det lokale med udstillinger, åbent hus/have, kulturcaféer og
mange andre projekter. Der MÅ være plads til den slags meningsfulde åndehuller med tid og rum til nærvær. Også - ja
måske ikke mindst - fordi stedet er et omdrejningspunkt for mennesker, der behøver lidt anderledes rammer. At lukke
værkstedet ser meget kortsigtet ud. Det vil komme til at koste i andre kasser hvis I lukker af her.
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17-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8980565
Dato for oprettelse: 2022-11-17 23:35:20

Afsender

Navn: Hanne Steffensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

STOP NU Aarhus kommune!!! Lad dette unikke tilbud BESTÅ….
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Hanne Søholt Foged 

Privatperson 

 

HS2473882 

H520 
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2473882
Dato for oprettelse: 2022-11-24 08:00:09

Afsender

Navn: Hanne Søholt Foged
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

16 ud af 17 folkeoplysningsaktiviteter er sat under byrådets sparekniv. Hvad sker der lige! Særlige åndehuller og
kraftcentre for sårbare brugere, der gennem bl.a. STU, har fået mulighed for at uddanne sig, på specialtilrettelagte
undervisningsforløb. Det Kreative Værksted er med årene blevet et kulturelt samlingspunkt i Malling med bl.a. café,
udstillinger i byrummet, kirke, skole og lokalcentre. Musik og medieværkstedet, bringer fest og glæde når de rykker ud til
bosteder og ikke mindst på Sølund festivallen. Så er der hele det grønne område, Natur Samarbejdet, Giberhytten, Lisbjerg
skov, de steder skovbørnehaverne og flere af byens børneinstitutioner tager til, når børn fra byen skal få mulighed for at
komme helt tæt på naturen gennem leg og læring. Det virker ikke gennemtænkt. Rethink venligst kære Byråd!
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18-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2937716
Dato for oprettelse: 2022-11-18 21:39:41

Afsender

Navn: Hans Christian Jacobsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det kreative værksted i Malling er et sted for de svageste i samfundet. Lad os i fællesskab tage os af de svage. Lad
fornuften sejre og sammen hylde mangfoldigheden.
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21-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7385308
Dato for oprettelse: 2022-11-21 16:23:48

Afsender

Navn: Hans Kroman
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Som pårørende til brugere på DkV i Malling gør det ondt, at besparelser igen skal gå ud over et lille sted. Det kreative
værksted skaber netop de rammer, nærhed, ro og tryghed for brugerne, som de store steder ikke kan. Mange mentalt
handicappede har netop brug for dette.
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15-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4929591
Dato for oprettelse: 2022-11-15 12:10:21

Afsender

Navn: Hans Lund Kristensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Musik- og Medieværkstedet er en oase i et ofte kompliceret og udfordrende liv for alle brugere. Det er er lære- og
værested, som er med til at give brugerne indhold i tilværelsen og ikke mindst også de sejre - store som små - som vi alle
sammen har brug for, for bedre at kunne møde de nederlag, som vi jo også alle løber ind i. Har mødt The Mumes i flere
sammenhænge. Jeg har set hvordan de blomstrer, når de kan imponere en bred vifte af publikummer, og den fælles
glæde, som det giver dem. Fællesskabet, samhørigheden og den styrke det giver, tror jeg, det vil blive meget vanskeligt at
opnå i andre tilbud. Tilmed er Musik- og Medieværkstedet en rigtig god reklamesøjle for Aarhus og for Danmark, ligesom
brugerne er positive og værdige repræsentanter.
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3265741
Dato for oprettelse: 2022-11-24 10:18:28

Afsender

Navn: Hans Peter Krogh Bak
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Høringssvar til Århus Kommune ifl. Hjerneskadeforeningen. Jeg er hjerneskadet. Jeg fik en blodprop for 11 år siden og
Hjerneskadeforeningen tog godt imod mig. De hjalp mig til at få førtidspension, hvilket jeg nok ikke ville have fået, da jeg
var en af de første, der var under den nye lov, der trådte i kraft 1.1.2013. Mange "almindelige" mennesker tror, at være
hjerneskadet betydet, at man sidder i en kørestol med tungen ud af munden og savler. Det er der også meget få der gør,
men de er på beskyttede institutioner. Jeg, derimod, går frit omkring uden problemer, og man kan ikke se på mig, at der er
noget galt. Jeg har sågar en seddel, som jeg finder frem en gang i mellem, hvorpå der står: "Jeg har talevanskeligheder
pga. en blodprop. Jeg kan sagtens forstå hvad du siger, men du kan hjælpe mig ved at give mig god tid til at finde ordene."
Jeg var en del af bestyrelsen for en tid, og jeg kunne se, at mange af medlemmerne brugte lokalerne. Nogle tog kurser, det
gjorde også jeg selv, og nogle var der bare for at være sammen med nogen, der kunne forstå det besværlige i at være
hjerneskadet. Hvis man beskærer foreningen med 300.000 kroner lukker foreningens sit værested. Det ville være en
katastrofe! Hvor skal hjerneskadede nu spejle sig i andre? Man kan få hjælp til det meste, blandt andet breve fra
kommunen, og man har tid til det. Der er forståelse for ens situation, hvilket "almindelige" mennesker ikke nødvendigvis
har. Det ville være som at lukke veteran-væresteder for soldater, der har været udsendt til Danmarks krige. De spejler sig i
ligesindede. Hjerneskadede og veteraner har brug for en værested. En "almindelig" person kan ikke forestille sig af kæmpe
i en krig eller være hjerneskadet uden at være det. Det er derfor, det er SÅ vigtigt, at have et værested for både
hjerneskadede og veteraner.
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0410680
Dato for oprettelse: 2022-11-14 20:52:34

Afsender

Navn: Hans-Jørgen Brændsgaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Musik og Medieværkstedet Der er med stor undren, at høre, at man planlægger en lukning. Netop nu hvor unges trivsel er i
fokus og politikerne på Christiansborg holder ekstraordinære møder for at finde løsninger. Musik og Medieværkstedet, med
flagskibet The MUMES er da netop med til at skabe trivsel og livsglæde for så mange handikappede over hele landet, både
unge og ældre. Under coronanedlukningen hvor al underholdning lå stille, fandt Musik og Medieværkstedet en vej. Man
optrådte i bofællesskaber, vel at mærke i sikker afstand udenfor, og tændte lys hvor der var mørke, angst og fortvivlelse
over ikke at forstå hvad der skete. En helt fantastisk bedrift i mine øjne. The MUMES er nærmest blevet husorkester på
Sølund i Skanderborg. Deltog i et forsøg sammen med pædagogstuderende omkring læring i at arbejde med musik og
psykisk handikappede. Underholder hvert år til de hjemløses julefest og der er mange mange gode historier. En ting er den
store betydning musik og medieværkstedet har for andre handikappede, noget lige så væsentligt er den betydning den har
for deltagerne. Alle har fået et nyt livsindhold, har fået et mål, en identitet, en bekræftelse, et socialt tilhørsforhold og er i en
rivende udvikling rent musisk fagligt. De lever….. som det burde være alle forundt uanset hvilke udfordringer man har fået
med i bagagen. At lukke institutionen ned vil være en kæmpe fejl, det vil gøre ondt på rigtigt mange, hvis liv i forvejen ikke
er en dans på roser. Besparelsen, de småpenge den daglige drift koster, må kunne findes et andet sted.
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15-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5397286
Dato for oprettelse: 2022-11-15 12:43:25

Afsender

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

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det at komme ud hjemmefra er en stor udfordring for mig, hvis man ikke ved hvor man tage hen. Mødestedet er en stor
motivationsfaktor til at komme ud og på den måde ved jeg at jeg er en del af et fælleskab. Jeg har været i fængsel i flere år
i Syrien og de ting jeg er blevet udsat for piner mig daglig. Mødestedet hjælper mig med at ligge de negative tanker på
afstand. Jeg ved ikke hvordan mit liv kommer til at se ud hvis mødestedet lukker og slukker Hassan
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23-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9820846
Dato for oprettelse: 2022-11-23 08:31:20

Afsender

Navn: Hassan Bakkal
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Da en af mine venner fortalte mig at mødestedet muligvis vil lukke blev jeg meget ked af det. Som person har jeg rigtig
svært at kommunikere og udtrykke de behov jeg har. Jeg er ”handicap”, har svært at følge med den digitale udvikling.
Derfor er mødestedet et trygt sted for mig når jeg mangler hjælp, fordi medarbejderne er rigtigt gode til at forstå og hjælpe
mig. Jeg håber at mødestedet og det gode fællesskab, blive ved med at eksistere, da jeg ikke kan se hvor jeg ellers kan få
hjælp fra, uden at blive misforstået. Jeg appeller til politikerne i håb om at de vil tænke på os Hassan. B
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1808085
Dato for oprettelse: 2022-11-24 21:35:22

Afsender

Navn: Helene Jensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er i den grad bekymrende, at Aarhus Kommune vil trække støtten til det Kreative Værksted i Malling, for så at flytte
borgerne ud på de eksisterende aktivitetscenter. For mig at se, ser det ud som om at vi er på vej tilbage til de store centrale
institutioner, der slet ikke i samme grad kan imødekomme den enkelte borgers behov for at udtrykke og udvikle sig. Det er
vigtigt at Udviklingshæmmede også har mulighed for at arbejde med kunst og kreativitet, som på det Kreative Værksted,
men det fordre at personalet ikke kun mestre det pædagogiske fag, men også et håndværk, som gør at det ikke bare bliver
en aktivitet, men et samarbejde med borgerne hvor det er borgerens egne udtryk og ideer der arbejdes ud fra. Det er netop
det de kan på det Kreative Værksted. At det Kreative Værksted derudover også arbejder så tæt sammen med
lokalsamfundet, eks børnehaver, der kommer på besøg mm. Gør dem helt unik, og et sted vi bør tage ved lære af.
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22-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3898537
Dato for oprettelse: 2022-11-22 21:41:05

Afsender

Navn: Helle Hammelsvang
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det vil være en kæmpe fejltagelse at lukke Musik & Medieværkstedet. Jeg har personligt fulgt stedet på sidelinjen igennem
de sidste 20 år, idet jeg er venner med nogle af stedets brugere. Det vil være en katastrofe for dem og alle de øvrige
brugere, hvis stedet lukker. Det har været deres arbejdsplads i mere end 20 år. Alle kender hinanden, passer på hinanden
og drager omsorg for hinanden, De udfører alle unikke opgaver inden for både musik og/eller journalistik. Her er plads til
alle. De skaber glæde og godt humør. De udfører det arbejde, som de er rigtig gode til, og netop det giver dem livsværdi og
selvværd. Stedets musikere har været på turné i store dele af verden. De har rigtig mange opgaver i løbet af året og spiller
både til private og offentlig arrangementer. De bliver hyret til alle disse opgaver, fordi de er fantastisk dygtige og spreder så
meget glæde. Stedet er et forbillede for mange andre lande i verden. Hvordan kan Aarhus kommune overhovedet komme i
tanke om at lukke så fantastisk og unikt et sted?
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22-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2246535
Dato for oprettelse: 2022-11-22 18:00:27

Afsender

Navn: Helle hornbek
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er så ulykkelig og ked af at man overvejer at lukke værkstederne i hjerneskadeforeningen u Århus. Jeg er på 2.sæson
deltager i keramik 1 c om ugen. Jeg blev ramt af en blodprop i hjernen i januar 2021 og min deltagelse i keramik i
hjerneskadeforeningen er mit eneste frirum og mulighed for at møde ligestillede. Resten af min ugen sker isoleret i mit
hjem ensom og alene 24/7/365. På grund af de skader jeg har fået (lam i venstre side og kognitive udfordringer) så kan jeg
ikke deltage i andre fritidsaktiviteter andre steder, så lukker i værkstederne, så lukker i for min mulighed for at komme
hjemmefra ig møde andre mennesker og lave noget aktivt og kreativ i et par timer som tanker god energi op og skaber
glæde og følelsen af ikke at bære alene om at være blevet senhjerneskadet og miste alt/sit kendte gamle liv på et splidt
sekundt. Ligeledes er det fantastisk at opleve at man pludselig er god til noget som man aldrig har gjort før. Således ved
jeg nu at til trods for at jeg kun kan bruge min højre arm, så kan jeg alligevel lave flotte skulpture som mint netværk
beundre og roser mig for. Det er en dejlig oplevelse når man har mistet alle andre kompetencer. Jeg håber inderligt at i
ikke lukker vores frirum og mulighed forat mødes og få nye venner og succeser. Med venlig hilsen Helle Hornbek
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Helle hornbek 

Privatperson 

 

HS4193904 

H520 
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4193904
Dato for oprettelse: 2022-11-23 08:05:11

Afsender

Navn: Helle hornbek
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hvor skal jeg hå hen ? Hvis jeg ikke længere har mit keramikhold om onsdagen. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag,
lørdag og søndag sidder jeg alene og ser kun hjemmeplejen 7x om dagen. Jeg har ikke længere fritids interesser. Engang
havde heg et arbejde og spillede golf i min fritid. Efter en blodprop i hjernen er jeg halvsidig lammet og kørestolsbruger, så
golf er udelukket. I hjerneskadeforeningen møder jeg andre med samme udfordringer og jeg har lært mig at lave keramik
med 1 hånd. Jeg er stolt og glad for at have lært mig et kreativt håndværk som jeg er god til og jeg oplever st mit netværk
roser mit arbejde og det er det eneste i mit liv som jeg nu er god til. St være sammen med mine medkirsidter som er i
samme båd som mig, er en stor fornøjelse og vigtig for min livsglæde og livskvalitet! Hvis jeg mister det så ser jeg ind i en
fremtid hvor jeg alle ugens dage skal være alene og jeg er bekymret for st blive ensom. Jeg håber virkelig meget at i finder
et andet sted at spare
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Helle hornbek 

Privatperson 

 

HS5521927 

H520 
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22-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5521927
Dato for oprettelse: 2022-11-22 18:00:29

Afsender

Navn: Helle hornbek
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er så ulykkelig og ked af at man overvejer at lukke værkstederne i hjerneskadeforeningen u Århus. Jeg er på 2.sæson
deltager i keramik 1 c om ugen. Jeg blev ramt af en blodprop i hjernen i januar 2021 og min deltagelse i keramik i
hjerneskadeforeningen er mit eneste frirum og mulighed for at møde ligestillede. Resten af min ugen sker isoleret i mit
hjem ensom og alene 24/7/365. På grund af de skader jeg har fået (lam i venstre side og kognitive udfordringer) så kan jeg
ikke deltage i andre fritidsaktiviteter andre steder, så lukker i værkstederne, så lukker i for min mulighed for at komme
hjemmefra ig møde andre mennesker og lave noget aktivt og kreativ i et par timer som tanker god energi op og skaber
glæde og følelsen af ikke at bære alene om at være blevet senhjerneskadet og miste alt/sit kendte gamle liv på et splidt
sekundt. Ligeledes er det fantastisk at opleve at man pludselig er god til noget som man aldrig har gjort før. Således ved
jeg nu at til trods for at jeg kun kan bruge min højre arm, så kan jeg alligevel lave flotte skulpture som mint netværk
beundre og roser mig for. Det er en dejlig oplevelse når man har mistet alle andre kompetencer. Jeg håber inderligt at i
ikke lukker vores frirum og mulighed forat mødes og få nye venner og succeser. Med venlig hilsen Helle Hornbek
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Helle Terkildsen Maindal 

Privatperson 

 

HS7687807 

H520 
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9-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7687807
Dato for oprettelse: 2022-11-09 10:23:39

Afsender

Navn: Helle Terkildsen Maindal
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det Kreative Værksted i Malling er et forbillede for, hvordan man kan støtte udviklingshæmmende med forskellige
udfordringer i alle aldre, således at de oplever fællesskab, netværk, støtte og livskvalitet. Dette opnås gennem værkstedets
størrelse, og pædagogiske høje kvalitet. De små grupper skaber tryghed for mange borgere, der er forankret i et lokalt
fælleskab og miljø. (lad nu være med at gå efter lavest fællesnævner, og behold det, der er SÅ velfungerende!)
 
 
 



542/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Helle Thostrup 

Privatperson 

 

HS9519096 

H520 
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23-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9519096
Dato for oprettelse: 2022-11-23 15:55:59

Afsender

Navn: Helle Thostrup
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har gennem flere år været aktiv bruger af aktiviteter og tilbud i Hjerneskadeforeningen. For mig vil det være katastrofalt
hvis foreningen udsættes for besparelser i det omfang der er varslet. Dette vil betyde lukning af foreningen og fratage mig
muligheden for at søge kvalificeret vejledning samt opsøge de givende fællesskaber foreningen tilbyder. Tilbud og
fællesskaber der giver mig uendelig meget støtte og berigelse i mit liv. Fællesskaber hvor ligesindede finder sammen og
støtter hinanden i livets små og store udfordringer - og som i øvrigt forebygger ensomhed. Livet i foreningen er præget af
rummelighed og forståelse for de udfordringer folk med erhvervet hjerneskade møder i livet. Det vil være katastrofalt at
lukke hjerneskadeforeningen.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Helle Vinther 

Privatperson 

 

HS5698792 

H520 
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20-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5698792
Dato for oprettelse: 2022-11-20 11:54:52

Afsender

Navn: Helle Vinther
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Kære Aarhus Kommune Jeg er mor til to voksne sønner med Fragilt-X syndrom, elever på DKV på hhv. 7. og 9. år.
Erfaringer fra såvel 3 års STU forløbet som 2 års Højskoleophold, har entydigt vist at drengene ikke trives i store enheder
med den dertil hørende støj og uro. De har begge autistiske træk, og har/kan derfor være udadreagerende, med behov for
medicinering. I alle de år de har haft deres trygge, rolige og forudsigelige hverdag på DKV, med en lille gruppe faste
lærere, der tilrettelægger dagens aktiviteter ud fra det store kendskab de gennem årene har fået også til mine drenge, har
det IKKE været nødvendigt at medicinere dem. Drengenes trivsel og udvikling på DVK har bla. gjort det muligt for mig
stadigt at have drengene boende hjemme, hvilket er deres største ønske. I forbindelse med deres STU har de bla. været i
praktik på Bøgeskovgård Aktivitetscenter og Kompetencecenter Nord. De har ingen af stederne kunne gennemføre de to
ugers praktik, og mistrives begge steder. Det var så dårlig en oplevelse for drengene, på trods at det dygtige personale, at
specielt den ældste at drengene blev udadreagerende. Jeg er som borger og som mor meget uforstående overfor
Kommunens forslag om at DKV skal spares væk. Hvad er der sparet ved at fx. mine drenge igen bliver udadreagerende
resulterende i at jeg ikke fortsat kan imødekomme deres ønske om at bo os mig.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Henriette Ottesen 

Privatperson 

 

HS2639178 

H520 
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1-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2639178
Dato for oprettelse: 2022-11-01 17:02:51

Afsender

Navn: Henriette Ottesen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

DET KREATIVE VÆRKSTED I MALLING Jeg har kæmpet en årelang strid med Århus kommune, om at få min datter på
Det Kreative Værksted i Malling. Endelig lykkedes det. Det er det eneste sted, hun passer ind, og hun har glædet sig til det.
Min datter bor på et bosted og har ikke været i aktivitet i 4 år. Det ville være en katastrofe, at skulle fortælle hende at det
ikke lykkedes igen igen…. Hun har gået på Det Kreative værksted før, og var super glad for det. Men flyttede fra Århus syd
til Århus nord. Man kan ikke bo i syd og have et tilbud i nord. Det var forklaringen dengang og indtil nu. Hun har prøvet
adskillige dagtilbud, uden at det lykkedes hende. Det har haft store psykiske konsekvenser for hende. Hun har fået angst,
flere epileptiske anfald, fysisk udadreagerende og været tvangsindlagt på psykiatrisk. Som mor til en datter med svær
behandlig epilepsi og hjerneskade, synes jeg, ikke det er værdigt på nogen måder at skulle skuffe hende, eller de andre
brugere af Det kreative værksted. Det er det perfekte sted til borgere, som ikke kan fungere på de store aktivitets tilbud i
Århus. Jeg er så ked af det og vildt frustreret. Mvh. Download høringssvar som pdf
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Henriette Ottesen 

Privatperson 

 

HS2557117 

H520 
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2-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2557117
Dato for oprettelse: 2022-11-01 17:02:50

Afsender

Navn: Henriette Ottesen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

DET KREATIVE VÆRKSTED I MALLING Jeg har kæmpet en årelang strid med Århus kommune, om at få min datter på
Det Kreative Værksted i Malling. Endelig lykkedes det. Det er det eneste sted, hun passer ind, og hun har glædet sig til det.
Min datter bor på et bosted og har ikke været i aktivitet i 4 år. Det ville være en katastrofe, at skulle fortælle hende at det
ikke lykkedes igen igen…. Hun har gået på Det Kreative værksted før, og var super glad for det. Men flyttede fra Århus syd
til Århus nord. Man kan ikke bo i syd og have et tilbud i nord. Det var forklaringen dengang og indtil nu. Hun har prøvet
adskillige dagtilbud, uden at det lykkedes hende. Det har haft store psykiske konsekvenser for hende. Hun har fået angst,
flere epileptiske anfald, fysisk udadreagerende og været tvangsindlagt på psykiatrisk. Som mor til en datter med svær
behandlig epilepsi og hjerneskade, synes jeg, ikke det er værdigt på nogen måder at skulle skuffe hende, eller de andre
brugere af Det kreative værksted. Det er det perfekte sted til borgere, som ikke kan fungere på de store aktivitets tilbud i
Århus. Jeg er så ked af det og vildt frustreret. Mvh. Download høringssvar som pdf
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Sparekatalog for MSB 

 

Henriette Ottesen 

Privatperson 

 

HS3423140 

H520 
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10-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for MSB
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3423140
Dato for oprettelse: 2022-10-30 12:16:49

Afsender

Navn: Henriette Ottesen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har kæmpet en årelang strid med Århus kommune, om at få min datter på Det Kreative Værksted i Malling. Endelig
lykkedes det. Det er det eneste sted, hun passer ind, og hun har glædet sig til det. Min datter bor på et bosted og har ikke
været i aktivitet i 4 år. Det ville være en katastrofe, at skulle fortælle hende at det ikke lykkedes igen igen…. Hun har gået
på Det Kreative værksted før, og var super glad for det. Men flyttede fra Århus syd til Århus nord. Man kan ikke bo i syd og
have et tilbud i nord. Det var forklaringen dengang og indtil nu. Hun har prøvet adskillige dagtilbud, uden at det lykkedes
hende. Det har haft store psykiske konsekvenser for hende. Hun har fået angst, flere epileptiske anfald, fysisk
udadreagerende og været tvangsindlagt på psykiatrisk. Som mor til en datter med svær behandlig epilepsi og hjerneskade,
synes jeg, ikke det er værdigt på nogen måder at skulle skuffe hende, eller de andre brugere af Det kreative værksted. Det
er det perfekte sted til borgere, som ikke kan fungere på de store aktivitets tilbud i Århus. Jeg er så ked af det og vildt
frustreret. Mvh.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Henrik Lyager 

Privatperson 

 

HS7317960 

H520 
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17-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7317960
Dato for oprettelse: 2022-11-17 11:08:02

Afsender

Navn: Henrik Lyager
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har været bruger af Hjerneskadeforeningen siden begyndelsen. Jeg er lidt anderledes end de andre derinde, da min
hjerneskade ikke er medfødt. Jeg var ude for en bilulykke i sommeren 1979. I starten kunne jeg næsten ikke finde ind til
Hjerneskadeforeningen, men jeg er kommet meget langt siden, det siger personalet til mig. Jeg bruger foreningen to gange
i ugen, både socialt og til undervisning. Om mandagen har jeg en vigtig opgave med at køre kaffe og kage ind til
Samværsgruppen :) Jeg er også indimellem med på tur hvis det er noget der interesserer mig. Jeg deltager gerne i
sommerfest og julefrokost. Jeg har prøvet lidt forskellige kurser fra madlavning til EDB. Lige nu går jeg til modelbyg med
lego, det er jeg meget glad for og jeg synes det er spændende. Når jeg følger byggevejledningen træner jeg min hjerne og
holder den i gang. Hvis jeg ikke kan komme i Hjerneskadeforeningen fra januar 2024 vil det betyde at jeg ikke har noget at
gå til i løbet af ugen, og så ville jeg komme til at kede mig. Hvis foreningen lukker, ville det betyde at jeg ikke ser de
mennesker der kommer derinde mere. Jeg er heldig at jeg bor i et bofællesskab hvor der ofte er fælles aktiviteter, ellers
ville jeg nok blive lidt ensom. Jeg håber meget på at mit svar kan være med til at bevare Hjerneskadeforeningen.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Henrik Søndergaard 

Privatperson 

 

HS2384226 

H520 

 
 

  



555/1097

16-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2384226
Dato for oprettelse: 2022-11-16 10:43:23

Afsender

Navn: Henrik Søndergaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hjerneskade foreningen giver fællesskab, social liv, mening i livet. Glæde.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Holger Kjærsgaard Mortensen 

Privatperson 

 

HS2076290 

H520 
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16-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2076290
Dato for oprettelse: 2022-11-16 11:54:56

Afsender

Navn: Holger Kjærsgaard Mortensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det vil i min optik være super ærgerligt hvis dette dagtilbud for folk med fysisk eller psykisk handicap blev lukket, da Musik
og Medieværkstedet ikke bare fungere som opholds sted for brugerne men også er med til at give dem muligheden for at
skabe noget kulturel værdi, ikke bare for dem selv, men også for resten af samfundet. Det der gør tilbuddet unikt er præcis
dette, at borgerne ikke bare bliver passet, men faktisk også skaber noget kulturel værdi der sendes ud i verden. Således er
borgerne på dagtilbuddet ikke bare en byrde der skal løftes, men en faktisk ressource der får lov at bidrage til Aarhus
kommunes egen ideal som efterstræbende kulturel hovedstad.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Ian Mason 

Privatperson 

 

HS5261919 

H520 

 
 

  



559/1097

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

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5261919
Dato for oprettelse: 2022-11-21 04:04:54

Afsender

Navn: Ian Mason
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

https://aarhus.sharefile.com/share/view/sb6bd1965683e4e3da4950e2cfb4dfd76
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Mette Hedemann Olsen 

Virksomhed 

Det kreative Værksted 

HS1831364 

H520 
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18-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1831364
Dato for oprettelse: 2022-11-18 08:47:11

Afsender

Navn: Mette Hedemann Olsen
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Kære Aarhus Byråd Vi, på Det kreative Værksted (DkV), har stor sympati for jeres arbejde for den tidlige indsats og viljen til
at skabe rammerne for, at alle kan have et trygt og værdigt liv. Jeg vil i det følgende argumentere for, at en lukning af Det
kreative Værksted både vil gå imod disse intentioner, men også stille spørgsmålstegn ved, om det vil være en reel
besparelse. Vi er et lille overskueligt sted, hvor vi i mindre grupper arbejder med social udvikling gennem
værkstedsarbejdet. I kraft af vores størrelse kan vi løse de knuder, der opstår mellem eleverne undervejs og tage fat i
eventuelle konflikter, før de når at vokse. De fleste af vores elever har brug for den ro, der er hos os. Hvis Det kreative
Værksted bliver nedlagt og eleverne herfra skal udsluses til andre steder, er der flere udfordringer i spil. Den største er nok,
at flere af eleverne har en psykisk overbygning, der gør, at de ikke vil kunne fungere i større sammenhænge. Flere af dem
(og også andre af eleverne) har forsøgt sig med forskellige af kommunens aktivitetstilbud, hvor de er kommet fra med et
nederlag i bagagen, da de ikke formåede at passe ind. Her er nogle eksempler: en elev, der, når han bliver for træt og får
for mange indtryk, kan blive verbalt voldsomt udadreagerende. Han har en plads hos os, hvor han er vellidt og vi formår at
gribe konflikten i luften. Der er en anden, der bor i Brabrand, men troligt kommer på DkV, da hun har prøvet andre steder
uden at finde et, hun kunne være. En tredje havde, før hun kom på DkV, ikke været aktiveret i flere år - vi fik på forhånd at
vide, at hendes mønster var at stoppe efter tre måneder - men nu har hun været på DkV i flere år. Et grelt eksempel er en
ung kvinde, som mod hendes (og vores) vilje måtte stoppe hos os efter vi gennem længere tids arbejde med hende havde
fået hende til at passe ind og genvinde troen på sig selv. I de fire år, der er gået, har ingen kunnet finde et passende tilbud
til hende. Hun er på vej tilbage til os nu. Der er mange flere eksempler. Per Sørensen, leder af Bøgeskovgård
Aktivitetscenter, siger, at hvor de er gået fra tidligere at være 70 borgere, rummer de nu 96 ”og [har] derfor meget
begrænset plads, hvis man har brug for ro eller skærmning”. Disse forhold vil være for vanskelige for størstedelen af DkV’s
elever at være i. Hvis ikke Aarhus Kommune har et tilbud, som borgeren har mulighed for at benytte pga. sit handicap og/
eller evt. psykiske overbygning, kan en mulighed være, at vedkommende søger et passende tilbud udenfor kommunens
grænser. Vi er selv sådan et tilbud og har lige nu en elev fra Odder, som har fået lov til allernådigst at gå hos os, da der
ikke findes et lignende tilbud indenfor hans egen kommunens grænser (Odder Kommune er nemlig heller ikke meget for at
sende sine borgere til andre kommuner). Hvis Aarhus Kommune skal vælge mellem at købe et tilbud i en anden kommune
eller lade borgeren sidde hjemme med en iPad, kunne det være, man skulle vælge ikke at lukke DkV, der i forvejen er et
billigt tilbud :-) En anden udgift, som ikke er med i regnestykket, vil være kørsel, da eleverne som hovedregel selv skal
transportere sig til DkV. I dag går flere af dem, der ikke kan benytte sig af offentlig transport, turen til fods hver dag. Her
ville skulle afsættes penge af til transport, hvis de skulle forsøge sig med et kommunalt tilbud. Hvis ikke alle skal indsluses
på Bøgeskovgård Aktivitetscenter, vil transporten til f.eks. Kompetencecenter Nord for mange blive meget lang, da de
fleste af DkV’s elever bor i sydbyen. I flere år har Aarhus Kommune arbejdet for at få borgere med udviklingshandicap ud
på arbejdsmarkedet, hvilket har været en rigtig god idé for mange. Men det vil også sige, at langt de fleste af dem, der kan
arbejde, allerede gør det. Selvom vi støtter tanken om, at de, det giver mening for, kan blive en del af arbejdsmarkedet, vil
det ikke være aktuelt for de elever, vi har på Det kreative Værksted for tiden. Det er mennesker, der ikke har
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kompetencerne eller af anden grund ikke magter at være på arbejdsmarkedet og således har fundet sig til rette i en
sammenhæng, hvor hverdagen giver mening for dem og de føler, de har en berettigelse. Vi arbejder til gengæld på at give
eleverne en plads i verden, hvor det de laver, har værdi og kan give dem følelsen af at kunne noget og være noget for
andre. Vi har gang i mange former for lokalt samarbejde, hvor det vigtigste er, at eleverne i samarbejdet oplever, at de kan
noget særligt og kan bidrage med noget af reel værdi til andre, i stedet for altid at opleve sig selv som den modtagende
part. Gennem disse samarbejder hjælper vi til udbredelsen af idéen om, at mennesker er forskellige på mange måder og
kan noget særligt hver især. Vi har således et meget fint samarbejde med Malling Skole, hvor skiftende skoleklasser
gennem flere år, har fulgt dramaholdet. Vi er lige startet op med en ny klasse, der med stor nysgerrighed og åbenhed
mødte DkV’s elever. Planen er, at de til foråret skal se prøver, komme med idéer og senere komme igen og se den færdige
forestilling. Det er en gammelprøvet model, der skaber et bånd mellem skolens og DkV’s elever. Børnehaven på Tværgade
kommer to gange om året til workshop, kakaocafé og en tur i fantasihaven og der er flere børnehaver, vuggestuer og
dagplejere, der ligeledes tager på tur og leger i fantasihaven. Noget, vi har gjort gennem alle årene og som vi igen skal
have gang i, når vi får ansat en ny havelærer, er at hjælpe pensionister med deres haver. Her kan eleverne virkelig mærke,
de gør en forskel. Nævnes skal også vores gode samarbejde med sognegården, hvor vi ofte har en udstilling. Her har vi
f.eks. fra vores fællesemne om træer udstillet alle de personlige træer, som eleverne havde lavet til hinanden og som på
fantasifuld vis udtrykte hver enkelts personlighed og interesser. Vi holder åbent hus for alle om sommeren og deltager i
november med en bod på julemarkedet på Folkestedet Beder. Her vægter vi, at vores produkter er af god kvalitet, så
eleverne oplever en reel feedback fra dem, der køber dem. Gennem årene har vi på Det kreative Værksted haft mange
forskellige mennesker i virksomhedspraktik og i afklaringsforløb til flexjob. Vi har mulighed for at skræddersy et forløb til
den enkelte praktikant, hvor arbejdet tilrettelægges ud fra de skånehensyn og udfordringer, der er brug for. Det er en
opgave, vi rigtig gerne tager på os og håber på at kunne fortsætte med fremover. Jeg har her prøvet at ridse nogle af de
mange argumenter op for, hvorfor den besparelse på 381.000 kr, der dækker både Det kreative Værksted og Musik- og
Medieværkstedet, ikke bør vedtages. Udover de menneskelige omkostninger og omkostningerne for lokalområdet, er det
en besparelse, der kan blive en udgift, når man ser på det store billede. Her skal flere udgifter regnes med i det samlede
regnestykke: transportudgifter, betalinger til andre kommuner og evt. ansættelse af ekstra personale, hvis de to
nyansættelser viser sig ikke at være nok, når borgere, der har brug for ro omkring sig, skal passes ind et stort sted, de ikke
er gearet til. På vegne af Det kreative værksteds lærere: Johanna Ludvigsen, Lisa Esper Sørensen og Lars Kolbeck Mette
Hedemann Olsen Daglig leder på Det kreative Værksted
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Kære Aarhus Byråd

Vi, på Det kreative Værksted (DkV), har stor sympati for jeres arbejde for den tidlige indsats og

viljen til at skabe rammerne for, at alle kan have et trygt og værdigt liv.

Jeg vil i det følgende argumentere for, at en lukning af Det kreative Værksted både vil gå imod disse

intentioner, men også stille spørgsmålstegn ved, om det vil være en reel besparelse.

Vi er et lille overskueligt sted, hvor vi i mindre grupper arbejder med social udvikling gennem

værkstedsarbejdet. I kraft af vores størrelse kan vi løse de knuder, der opstår mellem eleverne

undervejs og tage fat i eventuelle konflikter, før de når at vokse.

De fleste af vores elever har brug for den ro, der er hos os.

Hvis Det kreative Værksted bliver nedlagt og eleverne herfra skal udsluses til andre steder, er der

flere udfordringer i spil.

Den største er nok, at flere af eleverne har en psykisk overbygning, der gør, at de ikke vil kunne

fungere i større sammenhænge.

Flere af dem (og også andre af eleverne) har forsøgt sig med forskellige af kommunens

aktivitetstilbud, hvor de er kommet fra med et nederlag i bagagen, da de ikke formåede at passe

ind.

Her er nogle eksempler: en elev, der, når han bliver for træt og får for mange indtryk, kan blive

verbalt voldsomt udadreagerende. Han har en plads hos os, hvor han er vellidt og vi formår at

gribe konflikten i luften. Der er en anden, der bor i Brabrand, men troligt kommer på DkV, da hun

har prøvet andre steder uden at finde et, hun kunne være. En tredje havde, før hun kom på DkV,

ikke været aktiveret i flere år - vi fik på forhånd at vide, at hendes mønster var at stoppe efter tre

måneder - men nu har hun været på DkV i flere år. Et grelt eksempel er en ung kvinde, som mod

hendes (og vores) vilje måtte stoppe hos os efter vi gennem længere tids arbejde med hende

havde fået hende til at passe ind og genvinde troen på sig selv. I de fire år, der er gået, har ingen

kunnet finde et passende tilbud til hende. Hun er på vej tilbage til os nu. Der er mange flere

eksempler.

Per Sørensen, leder af Bøgeskovgård Aktivitetscenter, siger, at hvor de er gået fra tidligere at være

70 borgere, rummer de nu 96  ”og [har] derfor meget begrænset plads, hvis man har brug for ro

eller skærmning”.

Disse forhold vil være for vanskelige for størstedelen af DkV’s elever at være i.

Hvis ikke Aarhus Kommune har et tilbud, som borgeren har mulighed for at benytte pga. sit

handicap og/ eller evt. psykiske overbygning, kan en mulighed være, at vedkommende søger et

passende tilbud udenfor kommunens grænser.

Vi er selv sådan et tilbud og har lige nu en elev fra Odder, som har fået lov til allernådigst at gå hos

os, da der ikke findes et lignende tilbud indenfor hans egen kommunens grænser (Odder

Kommune er nemlig heller ikke meget for at sende sine borgere til andre kommuner).
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Hvis Aarhus Kommune skal vælge mellem at købe et tilbud i en anden kommune eller lade

borgeren sidde hjemme med en iPad, kunne det være, man skulle vælge ikke at lukke DkV, der i

forvejen er et billigt tilbud :-)

En anden udgift, som ikke er med i regnestykket, vil være kørsel, da eleverne som hovedregel selv

skal transportere sig til DkV. I dag går flere af dem, der ikke kan benytte sig af offentlig transport,

turen til fods hver dag. Her ville skulle afsættes penge af til transport, hvis de skulle forsøge sig

med et kommunalt tilbud. Hvis ikke alle skal indsluses på Bøgeskovgård Aktivitetscenter, vil

transporten til f.eks. Kompetencecenter Nord for mange blive meget lang, da de fleste af DkV’s

elever bor i sydbyen.

I flere år har Aarhus Kommune arbejdet for at få borgere med udviklingshandicap ud på

arbejdsmarkedet, hvilket har været en rigtig god idé for mange. Men det vil også sige, at langt de

fleste af dem, der kan arbejde, allerede gør det.

Selvom vi støtter tanken om, at de, det giver mening for, kan blive en del af arbejdsmarkedet, vil

det ikke være aktuelt for de elever, vi har på Det kreative Værksted for tiden. Det er mennesker,

der ikke har kompetencerne eller af anden grund ikke magter at være på arbejdsmarkedet og

således har fundet sig til rette i en sammenhæng, hvor hverdagen giver mening for dem og de

føler, de har en berettigelse.

Vi arbejder til gengæld på at give eleverne en plads i verden, hvor det de laver, har værdi og kan

give dem følelsen af at kunne noget og være noget for andre.

Vi har gang i mange former for lokalt samarbejde, hvor det vigtigste er, at eleverne i samarbejdet

oplever, at de kan noget særligt og kan bidrage med noget af reel værdi til andre, i stedet for altid

at opleve sig selv som den modtagende part.

Gennem disse samarbejder hjælper vi til udbredelsen af idéen om, at mennesker er forskellige på

mange måder og kan noget særligt hver især.

Vi har således et meget fint samarbejde med Malling Skole, hvor skiftende skoleklasser gennem

flere år, har fulgt dramaholdet. Vi er lige startet op med en ny klasse, der med stor nysgerrighed og

åbenhed mødte DkV’s elever. Planen er, at de til foråret skal se prøver, komme med idéer og senere

komme igen og se den færdige forestilling. Det er en gammelprøvet model, der skaber et bånd

mellem skolens og DkV’s elever.

Børnehaven på Tværgade kommer to gange om året til workshop, kakaocafé og en tur i

fantasihaven og der er flere børnehaver, vuggestuer og dagplejere, der ligeledes tager på tur og

leger i fantasihaven.

Noget, vi har gjort gennem alle årene og som vi igen skal have gang i, når vi får ansat en ny

havelærer, er at hjælpe pensionister med deres haver. Her kan eleverne virkelig mærke, de gør en

forskel.

Nævnes skal også vores gode samarbejde med sognegården, hvor vi ofte har en udstilling. Her har

vi f.eks. fra vores fællesemne om træer udstillet alle de personlige træer, som eleverne havde lavet

til hinanden og som på fantasifuld vis udtrykte hver enkelts personlighed og interesser.
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Vi holder åbent hus for alle om sommeren og deltager i november med en bod på julemarkedet på

Folkestedet Beder. Her vægter vi, at vores produkter er af god kvalitet, så eleverne oplever en reel

feedback fra dem, der køber dem.

Gennem årene har vi på Det kreative Værksted haft mange forskellige mennesker i

virksomhedspraktik og i afklaringsforløb til flexjob. Vi har mulighed for at skræddersy et forløb til

den enkelte praktikant, hvor arbejdet tilrettelægges ud fra de skånehensyn og udfordringer, der er

brug for. Det er en opgave, vi rigtig gerne tager på os og håber på at kunne fortsætte med

fremover.

Jeg har her prøvet at ridse nogle af de mange argumenter op for, hvorfor den besparelse på

381.000 kr, der dækker både Det kreative Værksted og Musik- og Medieværkstedet, ikke bør

vedtages.

Udover de menneskelige omkostninger og omkostningerne for lokalområdet, er det en besparelse,

der kan blive en udgift, når man ser på det store billede. Her skal flere udgifter regnes med i det

samlede regnestykke: transportudgifter, betalinger til andre kommuner og evt. ansættelse af ekstra

personale, hvis de to nyansættelser viser sig ikke at være nok, når borgere, der har brug for ro

omkring sig, skal passes ind et stort sted, de ikke er gearet til.

På vegne af Det kreative værksteds lærere: Johanna Ludvigsen, Lisa Esper Sørensen og Lars Kolbeck

Mette Hedemann Olsen

Daglig leder på Det kreative Værksted
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Kære Aarhus Byråd Vi, på Det kreative Værksted (DkV), har stor sympati for jeres arbejde for den tidlige indsats og viljen til
at skabe rammerne for, at alle kan have et trygt og værdigt liv. Jeg vil i det følgende argumentere for, at en lukning af Det
kreative Værksted både vil gå imod disse intentioner, men også stille spørgsmålstegn ved, om det vil være en reel
besparelse. Vi er et lille overskueligt sted, hvor vi i mindre grupper arbejder med social udvikling gennem
værkstedsarbejdet. I kraft af vores størrelse kan vi løse de knuder, der opstår mellem eleverne undervejs og tage fat i
eventuelle konflikter, før de når at vokse. De fleste af vores elever har brug for den ro, der er hos os. Hvis Det kreative
Værksted bliver nedlagt og eleverne herfra skal udsluses til andre steder, er der flere udfordringer i spil. Den største er nok,
at flere af eleverne har en psykisk overbygning, der gør, at de ikke vil kunne fungere i større sammenhænge. Flere af dem
(og også andre af eleverne) har forsøgt sig med forskellige af kommunens aktivitetstilbud, hvor de er kommet fra med et
nederlag i bagagen, da de ikke formåede at passe ind. Her er nogle eksempler: en elev, der, når han bliver for træt og får
for mange indtryk, kan blive verbalt voldsomt udadreagerende. Han har en plads hos os, hvor han er vellidt og vi formår at
gribe konflikten i luften. Der er en anden, der bor i Brabrand, men troligt kommer på DkV, da hun har prøvet andre steder
uden at finde et, hun kunne være. En tredje havde, før hun kom på DkV, ikke været aktiveret i flere år - vi fik på forhånd at
vide, at hendes mønster var at stoppe efter tre måneder - men nu har hun været på DkV i flere år. Et grelt eksempel er en
ung kvinde, som mod hendes (og vores) vilje måtte stoppe hos os efter vi gennem længere tids arbejde med hende havde
fået hende til at passe ind og genvinde troen på sig selv. I de fire år, der er gået, har ingen kunnet finde et passende tilbud
til hende. Hun er på vej tilbage til os nu. Der er mange flere eksempler. Per Sørensen, leder af Bøgeskovgård
Aktivitetscenter, siger, at hvor de er gået fra tidligere at være 70 borgere, rummer de nu 96 ”og [har] derfor meget
begrænset plads, hvis man har brug for ro eller skærmning”. Disse forhold vil være for vanskelige for størstedelen af DkV’s
elever at være i. Hvis ikke Aarhus Kommune har et tilbud, som borgeren har mulighed for at benytte pga. sit handicap og/
eller evt. psykiske overbygning, kan en mulighed være, at vedkommende søger et passende tilbud udenfor kommunens
grænser. Vi er selv sådan et tilbud og har lige nu en elev fra Odder, som har fået lov til allernådigst at gå hos os, da der
ikke findes et lignende tilbud indenfor hans egen kommunens grænser (Odder Kommune er nemlig heller ikke meget for at
sende sine borgere til andre kommuner). Hvis Aarhus Kommune skal vælge mellem at købe et tilbud i en anden kommune
eller lade borgeren sidde hjemme med en iPad, kunne det være, man skulle vælge ikke at lukke DkV, der i forvejen er et
billigt tilbud :-) En anden udgift, som ikke er med i regnestykket, vil være kørsel, da eleverne som hovedregel selv skal
transportere sig til DkV. I dag går flere af dem, der ikke kan benytte sig af offentlig transport, turen til fods hver dag. Her
ville skulle afsættes penge af til transport, hvis de skulle forsøge sig med et kommunalt tilbud. Hvis ikke alle skal indsluses
på Bøgeskovgård Aktivitetscenter, vil transporten til f.eks. Kompetencecenter Nord for mange blive meget lang, da de
fleste af DkV’s elever bor i sydbyen. I flere år har Aarhus Kommune arbejdet for at få borgere med udviklingshandicap ud
på arbejdsmarkedet, hvilket har været en rigtig god idé for mange. Men det vil også sige, at langt de fleste af dem, der kan
arbejde, allerede gør det. Selvom vi støtter tanken om, at de, det giver mening for, kan blive en del af arbejdsmarkedet, vil
det ikke være aktuelt for de elever, vi har på Det kreative Værksted for tiden. Det er mennesker, der ikke har
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kompetencerne eller af anden grund ikke magter at være på arbejdsmarkedet og således har fundet sig til rette i en
sammenhæng, hvor hverdagen giver mening for dem og de føler, de har en berettigelse. Vi arbejder til gengæld på at give
eleverne en plads i verden, hvor det de laver, har værdi og kan give dem følelsen af at kunne noget og være noget for
andre. Vi har gang i mange former for lokalt samarbejde, hvor det vigtigste er, at eleverne i samarbejdet oplever, at de kan
noget særligt og kan bidrage med noget af reel værdi til andre, i stedet for altid at opleve sig selv som den modtagende
part. Gennem disse samarbejder hjælper vi til udbredelsen af idéen om, at mennesker er forskellige på mange måder og
kan noget særligt hver især. Vi har således et meget fint samarbejde med Malling Skole, hvor skiftende skoleklasser
gennem flere år, har fulgt dramaholdet. Vi er lige startet op med en ny klasse, der med stor nysgerrighed og åbenhed
mødte DkV’s elever. Planen er, at de til foråret skal se prøver, komme med idéer og senere komme igen og se den færdige
forestilling. Det er en gammelprøvet model, der skaber et bånd mellem skolens og DkV’s elever. Børnehaven på Tværgade
kommer to gange om året til workshop, kakaocafé og en tur i fantasihaven og der er flere børnehaver, vuggestuer og
dagplejere, der ligeledes tager på tur og leger i fantasihaven. Noget, vi har gjort gennem alle årene og som vi igen skal
have gang i, når vi får ansat en ny havelærer, er at hjælpe pensionister med deres haver. Her kan eleverne virkelig mærke,
de gør en forskel. Nævnes skal også vores gode samarbejde med sognegården, hvor vi ofte har en udstilling. Her har vi
f.eks. fra vores fællesemne om træer udstillet alle de personlige træer, som eleverne havde lavet til hinanden og som på
fantasifuld vis udtrykte hver enkelts personlighed og interesser. Vi holder åbent hus for alle om sommeren og deltager i
november med en bod på julemarkedet på Folkestedet Beder. Her vægter vi, at vores produkter er af god kvalitet, så
eleverne oplever en reel feedback fra dem, der køber dem. Gennem årene har vi på Det kreative Værksted haft mange
forskellige mennesker i virksomhedspraktik og i afklaringsforløb til flexjob. Vi har mulighed for at skræddersy et forløb til
den enkelte praktikant, hvor arbejdet tilrettelægges ud fra de skånehensyn og udfordringer, der er brug for. Det er en
opgave, vi rigtig gerne tager på os og håber på at kunne fortsætte med fremover. Jeg har her prøvet at ridse nogle af de
mange argumenter op for, hvorfor den besparelse på 381.000 kr, der dækker både Det kreative Værksted og Musik- og
Medieværkstedet, ikke bør vedtages. Udover de menneskelige omkostninger og omkostningerne for lokalområdet, er det
en besparelse, der kan blive en udgift, når man ser på det store billede. Her skal flere udgifter regnes med i det samlede
regnestykke: transportudgifter, betalinger til andre kommuner og evt. ansættelse af ekstra personale, hvis de to
nyansættelser viser sig ikke at være nok, når borgere, der har brug for ro omkring sig, skal passes ind et stort sted, de ikke
er gearet til. På vegne af Det kreative værksteds lærere: Johanna Ludvigsen, Lisa Esper Sørensen og Lars Kolbeck Mette
Hedemann Olsen Daglig leder på Det kreative Værksted
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Kære Aarhus Byråd

Vi, på Det kreative Værksted (DkV), har stor sympati for jeres arbejde for den tidlige indsats og

viljen til at skabe rammerne for, at alle kan have et trygt og værdigt liv.

Jeg vil i det følgende argumentere for, at en lukning af Det kreative Værksted både vil gå imod disse

intentioner, men også stille spørgsmålstegn ved, om det vil være en reel besparelse.

Vi er et lille overskueligt sted, hvor vi i mindre grupper arbejder med social udvikling gennem

værkstedsarbejdet. I kraft af vores størrelse kan vi løse de knuder, der opstår mellem eleverne

undervejs og tage fat i eventuelle konflikter, før de når at vokse.

De fleste af vores elever har brug for den ro, der er hos os.

Hvis Det kreative Værksted bliver nedlagt og eleverne herfra skal udsluses til andre steder, er der

flere udfordringer i spil.

Den største er nok, at flere af eleverne har en psykisk overbygning, der gør, at de ikke vil kunne

fungere i større sammenhænge.

Flere af dem (og også andre af eleverne) har forsøgt sig med forskellige af kommunens

aktivitetstilbud, hvor de er kommet fra med et nederlag i bagagen, da de ikke formåede at passe

ind.

Her er nogle eksempler: en elev, der, når han bliver for træt og får for mange indtryk, kan blive

verbalt voldsomt udadreagerende. Han har en plads hos os, hvor han er vellidt og vi formår at

gribe konflikten i luften. Der er en anden, der bor i Brabrand, men troligt kommer på DkV, da hun

har prøvet andre steder uden at finde et, hun kunne være. En tredje havde, før hun kom på DkV,

ikke været aktiveret i flere år - vi fik på forhånd at vide, at hendes mønster var at stoppe efter tre

måneder - men nu har hun været på DkV i flere år. Et grelt eksempel er en ung kvinde, som mod

hendes (og vores) vilje måtte stoppe hos os efter vi gennem længere tids arbejde med hende

havde fået hende til at passe ind og genvinde troen på sig selv. I de fire år, der er gået, har ingen

kunnet finde et passende tilbud til hende. Hun er på vej tilbage til os nu. Der er mange flere

eksempler.

Per Sørensen, leder af Bøgeskovgård Aktivitetscenter, siger, at hvor de er gået fra tidligere at være

70 borgere, rummer de nu 96  ”og [har] derfor meget begrænset plads, hvis man har brug for ro

eller skærmning”.

Disse forhold vil være for vanskelige for størstedelen af DkV’s elever at være i.

Hvis ikke Aarhus Kommune har et tilbud, som borgeren har mulighed for at benytte pga. sit

handicap og/ eller evt. psykiske overbygning, kan en mulighed være, at vedkommende søger et

passende tilbud udenfor kommunens grænser.

Vi er selv sådan et tilbud og har lige nu en elev fra Odder, som har fået lov til allernådigst at gå hos

os, da der ikke findes et lignende tilbud indenfor hans egen kommunens grænser (Odder

Kommune er nemlig heller ikke meget for at sende sine borgere til andre kommuner).
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Hvis Aarhus Kommune skal vælge mellem at købe et tilbud i en anden kommune eller lade

borgeren sidde hjemme med en iPad, kunne det være, man skulle vælge ikke at lukke DkV, der i

forvejen er et billigt tilbud :-)

En anden udgift, som ikke er med i regnestykket, vil være kørsel, da eleverne som hovedregel selv

skal transportere sig til DkV. I dag går flere af dem, der ikke kan benytte sig af offentlig transport,

turen til fods hver dag. Her ville skulle afsættes penge af til transport, hvis de skulle forsøge sig

med et kommunalt tilbud. Hvis ikke alle skal indsluses på Bøgeskovgård Aktivitetscenter, vil

transporten til f.eks. Kompetencecenter Nord for mange blive meget lang, da de fleste af DkV’s

elever bor i sydbyen.

I flere år har Aarhus Kommune arbejdet for at få borgere med udviklingshandicap ud på

arbejdsmarkedet, hvilket har været en rigtig god idé for mange. Men det vil også sige, at langt de

fleste af dem, der kan arbejde, allerede gør det.

Selvom vi støtter tanken om, at de, det giver mening for, kan blive en del af arbejdsmarkedet, vil

det ikke være aktuelt for de elever, vi har på Det kreative Værksted for tiden. Det er mennesker,

der ikke har kompetencerne eller af anden grund ikke magter at være på arbejdsmarkedet og

således har fundet sig til rette i en sammenhæng, hvor hverdagen giver mening for dem og de

føler, de har en berettigelse.

Vi arbejder til gengæld på at give eleverne en plads i verden, hvor det de laver, har værdi og kan

give dem følelsen af at kunne noget og være noget for andre.

Vi har gang i mange former for lokalt samarbejde, hvor det vigtigste er, at eleverne i samarbejdet

oplever, at de kan noget særligt og kan bidrage med noget af reel værdi til andre, i stedet for altid

at opleve sig selv som den modtagende part.

Gennem disse samarbejder hjælper vi til udbredelsen af idéen om, at mennesker er forskellige på

mange måder og kan noget særligt hver især.

Vi har således et meget fint samarbejde med Malling Skole, hvor skiftende skoleklasser gennem

flere år, har fulgt dramaholdet. Vi er lige startet op med en ny klasse, der med stor nysgerrighed og

åbenhed mødte DkV’s elever. Planen er, at de til foråret skal se prøver, komme med idéer og senere

komme igen og se den færdige forestilling. Det er en gammelprøvet model, der skaber et bånd

mellem skolens og DkV’s elever.

Børnehaven på Tværgade kommer to gange om året til workshop, kakaocafé og en tur i

fantasihaven og der er flere børnehaver, vuggestuer og dagplejere, der ligeledes tager på tur og

leger i fantasihaven.

Noget, vi har gjort gennem alle årene og som vi igen skal have gang i, når vi får ansat en ny

havelærer, er at hjælpe pensionister med deres haver. Her kan eleverne virkelig mærke, de gør en

forskel.

Nævnes skal også vores gode samarbejde med sognegården, hvor vi ofte har en udstilling. Her har

vi f.eks. fra vores fællesemne om træer udstillet alle de personlige træer, som eleverne havde lavet

til hinanden og som på fantasifuld vis udtrykte hver enkelts personlighed og interesser.
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Vi holder åbent hus for alle om sommeren og deltager i november med en bod på julemarkedet på

Folkestedet Beder. Her vægter vi, at vores produkter er af god kvalitet, så eleverne oplever en reel

feedback fra dem, der køber dem.

Gennem årene har vi på Det kreative Værksted haft mange forskellige mennesker i

virksomhedspraktik og i afklaringsforløb til flexjob. Vi har mulighed for at skræddersy et forløb til

den enkelte praktikant, hvor arbejdet tilrettelægges ud fra de skånehensyn og udfordringer, der er

brug for. Det er en opgave, vi rigtig gerne tager på os og håber på at kunne fortsætte med

fremover.

Jeg har her prøvet at ridse nogle af de mange argumenter op for, hvorfor den besparelse på

381.000 kr, der dækker både Det kreative Værksted og Musik- og Medieværkstedet, ikke bør

vedtages.

Udover de menneskelige omkostninger og omkostningerne for lokalområdet, er det en besparelse,

der kan blive en udgift, når man ser på det store billede. Her skal flere udgifter regnes med i det

samlede regnestykke: transportudgifter, betalinger til andre kommuner og evt. ansættelse af ekstra

personale, hvis de to nyansættelser viser sig ikke at være nok, når borgere, der har brug for ro

omkring sig, skal passes ind et stort sted, de ikke er gearet til.

På vegne af Det kreative værksteds lærere: Johanna Ludvigsen, Lisa Esper Sørensen og Lars Kolbeck

Mette Hedemann Olsen

Daglig leder på Det kreative Værksted
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23-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3419881
Dato for oprettelse: 2022-11-23 14:43:30

Afsender

Navn: Ida Groth
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Som forældre til børn på Malling skole, oplever vi at samarbejdet med det kreative værksted er positivt for børnenes
inkluderende tilgang til mennesker med handicap eller andre behov end dem selv. Det betyder mere end man tænker, for
et lokalsamfund, at udviklingshæmmede borgere har deres daglige gang her, det gør handicaps synligt og er gavnligt for
børnenes forståelse og accept af at være anderledes. Hvilket også smitter af på deres indbyrdes inklusion og accept af
hinanden, som klassekammerater. Der er i den forbindelse blevet talt om solsikkesnoren og dens betydning, hvilket
børnene har været meget åben overfor og interesseret i. Vi håber at vi i fremtiden fortsat kan have et samarbejde med det
kreative værksted. Med venlig hilsen Ida Marie Groth Jeppe Gai Svendsen Malene Kruhl Karin Heller Hallas Hans Henrik
Jeppesen Lene Friis Nick Hougaard Stinne Fredslev Windfeldt Nanna Stendys Tryk David Stendys Tryk Sofie Mailund
Koroteyev Jonas Raphael Rygaard May Helene Rygaard May Klaus Hoberg Jensen Kent Gudmund Wohlfarth Pernille
Mølgaard Wohlfarth Søren Windfeldt Jensen Lene Mørk Thomsen Jóhanna Vágagal Joensen Iben Wenzel Nahmens
Martin Christian Kruhl Casper Mailund Venderby Line Mailund Venderby Henrik Voss Andersen Kristina Voss Andersen
Trine Ilsø Jensen Asger Søllingvraa. Kristian Mailund Korotayev Peter Rasmus Kristiansen Maria Elisa Høgh Jacobsen
Carsten Dyrendom Kristensen Charnette Dyrendom Kristensen Pernille Richardy Yde Henrik Yde Borgbjerg
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9268099
Dato for oprettelse: 2022-11-24 11:06:21

Afsender

Navn: Ida Høstrup
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hvis Det Kreative Værksted bliver lukket ned, har det store konsekvenser for eleverne på stedet. Det er et lille sted hvor
tryghed, ro og omsorg er i fokus. De elever der går her har brug for den ro og de faste rammer stedet og personalet
tilbyder. Det Kreative værksted er et fantastisk sted hvor kreativiteten blomstrer, og hvor eleverne har mulighed for at
fordybe sig, men hvor de ligeledes kan trække sig, når der er brug for dette. Hvis det kreative værksted lukker ned, og
eleverne skal splittes og ud til nye og større omgivelser kommer det til at påvirke dem meget. Det vil resultere i utryghed og
uvished, da det er en kæmpe ændring i deres liv. Udviklingshæmmede borgere har om nogen brug for faste og trygge
rammer og det har Det Kreative Værksted i den grad formået at bygge op. Støt op om Det Kreative Værksted! <3
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15-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1155984
Dato for oprettelse: 2022-11-15 05:17:21

Afsender

Navn: Inger Rasmussen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Lad dog de mennesker nyde deres liv med det de er gode til. Kom og hør dem, så ved I hvad jeg snakker om.
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25-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1182132
Dato for oprettelse: 2022-11-24 08:17:08

Afsender

Navn: Inger Ravnsbo
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Mit første møde med DkV, var da jeg i forbindelse med en langtidssygemelding i 2010, var i genoptræning i det meste af et
år. Det gav mig indsigt i, hvordan DkV arbejder med eleverne, så de får de bedst mulige betingelser for udvikling af
potentiale via pædagogisk kreativt og praktisk samarbejde. Det var et sted, der var svært at slippe, og jeg har siden
bevaret kontakten. Jeg har senere, i forbindelse med mit arbejde som socialrådgiver og STU-konsulent på Solbakkens
Rådgivningscenter, haft en af vores STU-elever i praktik, som medarbejder på DkV. En praktik, som eleven gav udtryk for,
var den allerbedste af alle de praktikker vedkommende havde været i. Jeg kan kun være enig. Vi fik, ved
opfølgningsmøderne, megen konstruktiv feedback og desuden en kompetent udførlig og realistisk udtalelse, som eleven
kunne bruge på sin videre vej. Hvad Det kreative Værksted kan tilbyde, som mange andre dagtilbud ikke kan, synes jeg, er
beskrevet meget grundigt og tydeligt i høringssvarene. Det er et lille sted, berammet til 20-21 elever, hvilket gør det ideelt til
borgere med psykisk/psykiatrisk overbygning, da grupperne er små og overskuelige. Af samme grund er der sjældent
behov for skærmning og en til en kontakt. Rammen er helt ideel - huset og haven bærer absolut intet institutions-præg. Det
føles hjemligt og trygt for eleverne, for praktikanter og for enhver, der kommer på besøg på DkV. Så, hvad kan jeg bidrage
med, som ikke allerede er skrevet? Jeg kommer til at tænke, at begrebet “at bidrage” kan være et nøgleord. Eleverne:
bidrager, blandt meget andet, med deres fantasihave, kunsthåndværk, dramaforestillinger, havehjælp til pensionister,
bagning, sylt, mostfremstilling og meget andet. Det at give noget brugbart til andre, har stor betydning for selvfølelse og
identitet. Medarbejderne: Et tæt forankret team af ildsjæle, som forstår samarbejdets kunst, hvilket giver genlyd i eleverne,
så de trives. Desuden er de altid parat til at modtage særligt sårbare borgere i virksomhedspraktik, jobtræning eller
udredning og dette yderst professionelt. Lokalmiljøet: DKV er blevet en integreret del af lokalsamfundet. Der er åben café
hver torsdag, hvor enhver borger, kan komme til kaffe og hjemmebagt kage. De har været meget synlige i Malling by med
bidrag til bænke, blomsterkummer og anden udsmykning og stort engagement og bidragelse i “liv i Bredgade” Som
afslutning på dette høringssvar; det vigtigste er naturligvis eleverne. Jeg kender mange af dem, fordi de har været der i så
mange år. De senere tilkomne, kender jeg kun fra mine besøg på DkV. Det er min opfattelse at, langt de fleste af eleverne
ikke ville kunne trives i større sammenhænge, eller i skånejob på en ordinær arbejdsplads. Det kreative Værksted favner
vidt og kan tilbyde noget helt særligt til eleverne, til praktikanter og til lokalmiljøet. Med venlig hilsen Inger Ravnsbo
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16-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7239932
Dato for oprettelse: 2022-11-16 14:25:11

Afsender

Navn: Ingrid Folkmann Jensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg arbejder som socialpædagog og kan selv på en distanceret sidelinie se, hvilken positiv effekt musikværkstedet har for
de deltagende; de bliver rummet, trods deres udfordringer. De har et fællesskab og tilhørsforhold til ligesindede, som tager
tid at oprette og vedligeholde og derfor er ganske dyrebart. Under Musik-værkstedet kører gruppen The Mumes, der
kommer ud og giver koncerter. Jeg har oplevet dem flere gange og én ting er, de er dygtige og kan deres kram (både som
musikere og optrædende kunstnere) Noget andet er, at deres publikum kan spejle sig i dem. Se sig selv i dem. Jeg har
også været publikum, om end det også har været i en professionel vinkel. Der har jeg oplevet, hvor stor en værdi, det har
at ligesindede, mennesker med forskellige udviklingshandicaps og grader heraf, finder en samhørighed på tværs af
scenekanten. Der ligger et enormt socialpædagogisk arbejde i at dette kan lykkes. At kunstnerne finder tryghed og tillid i
hinanden og dem, der hjælper dem på vej, før de kan stå på en scene. Det giver livskvalitet og trivsel, der igen betyder
færre sygedage og evt mindre behov for medicinering. God pædagogik tager god tid. Det gælder alle steder, og ikke kun
de steder, hvor det er mere tydeligt, som fx specialbørnehaver eller sikrede institutioner. Det gælder også de mere stille
eksistenser, der ikke larmer på samme måde i medierne eller har samme takst- og behandlingskroner med sig. At spare
Medie og Musikværkstedet væk, kan føles som det samme at sige, nogles livskvalitet er mindre værd. Men når det gælder
lige denne brugergruppe, tør man alligevel godt satse.
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22-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4528271
Dato for oprettelse: 2022-11-22 15:18:11

Afsender

Navn: Isabelle Colette Reynaud
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Kommunen har ikke råd til at lukke dette unikke sted med glade, trygge og stimulerede elever. Det har en personalestab,
der er stærk fagfaglig funderet, der kommer med tryghed , nærvær, et hav af ideer og går på mod . For eleverne er det et
arbejdssted, der ikke kan erstattes. Her trives de og her har de hjemme. Det må ikke spares væk ! Det vil hav alt for store
konsekvenser for disse sårbare borgere, der vil miste deres kreative tilhørssted, et sted til udveksling, undren, glæde og
vækst.
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17-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9523018
Dato for oprettelse: 2022-11-17 10:01:22

Afsender

Navn: Isabelle Tollefsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

I har et velfungerende, værdsat og vigtigt tilbud til kommunens brugere. Hvorfor fjerne det, når I ikke har noget BEDRE at
tilbyde dem? Dette er en unødvendigt dårlig løsning. Det giver mig som almindelig borger mistillid til jer kommuneansatte;
evner I at ivaretage borgernes interesse på en fornuftig måde? Bruger I jeres skattelønnede arbejdstimer fornuftigt når det
er disse valg i tager? Det kan umuligt koste jer meget og det er så vigtigt for dem. Hvis det er sådan nogle steder i vil
spare, et musiktilbud for kommunens handicappede borgere, så tænker jeg at det i allerhøjeste grad er på tide at revurdere
jeres prioriteringer.
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Afsender

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

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Bare at tænke på Mødestedet føler jeg stor tryghed. Mødestedet er godt for mig , fordi i Mødestedet kan jeg snakke med
andre og hygge med dem. Her jeg kan få hjælp af lederen. Jeg kommer i Mødestedet hver dag. Mødestedet er et andet
hjem for mig. Det er her jeg får den omsorg og ro som jeg har brug for. Jeg har ikke andre steder at tage hen hvis
mødestedet lukker. Jeg håber mødestedet forbliver. Jeg er meget bekymret. Issa
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Afsender

Navn: Jacob Bøker Nielsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

En lukning af musik og medieværkstedet vil medføre et omfattende tomrum for brugerne og den enorme flade, de berører
via deres unikke arbejde. Musik og medieværkstedet skaber en platform, hvor brugerne kan få lov til at udvikle deres
identitet, og gennem optrædener rundt i hele landet giver andre borgere med samme handicap en unik mulighed for at
spejle sig i ligesindede.
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Afsender

Navn: Jacob Hogrebe
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Gennem mange år har jeg fulgt orkestret The Mumes og set, hvordan de spreder livsglæde og giver orkestrets medlemmer
et meningsfyldt indhold i tilværelsen. Derfor håber jeg at der skabes mulighed for at orkestret og Musik- og
Medieværkstedet kan fortsat deres virksomhed. Med venlig hilsen Jacob Hogrebe
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Afsender

Navn: Svend Eeg
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Den påtænkte lukning af Musik og Medieværkstedet i Århus Kommune virker helt urimelig. Først og fremmest risikerer alle
de mennesker som frekventerer dette fantastiske sted at miste deres rolle, kreativitet og et holdepunkt i livet. De har
virkelig en værdifuld og fornuftig tilværelse at stå op til hver dag. Tænk på, at dette for mange mennesker er rigtig svært at
tilrettelægge og opnå. Hvorfor ødelægge dette når de enkelte mennesker stortrives ved at komme og virke på Multi og
Medieværkstedet. Udover den sociale og personlige værdi stedet medvirker til at skabe, ved vi for eksempel, at bandet The
Mumes - som har base på M&M værkstedet, får stor støtte herfra til deres koncertvirksomhed. Dette band er virkelig
velspillende, er fyldt med humor, og de glæder hvert år mange hundreder af mennesker landet rundt, ikke mindst på bo- og
væresteder, Sølund Festivalen, mv. Det vil være en stor fejl at lukke denne mulighed ned.
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Afsender

Navn: Jad T. Enghames
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg vil være rigtigt ked af det hvis Mødestedet afvikles. Hvor skal jeg få hjælp hvis mødestedet lukkes. Mødestedet
personale er som brandfolk. De bidrager med til at slukke min psykosociale udfordringer. Mødestedet er et frirum hvor
mine behov blive dækket. Jeg håber det aldrig sker. MV. JAD
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Afsender

Navn: Jakob Henningsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

En lukning af musik og medieværkstedet vil være at smide guld på gaden.. De orkestre sim kommer derfra har bevist gang
på gang, at de er blandt landets bedste inden for brugerbands.. Jeg har oplevet den gentagende gange, og vil blive trist
hvis jeg ikke længere kommer til at møde Sonny, Winnie og de andre rødder på landevejen igen.
 
 
 



600/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Jakob Henningsen 

Privatperson 

 

HS5519500 

H520 

 
 

  



601/1097

17-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5519500
Dato for oprettelse: 2022-11-17 16:33:13

Afsender

Navn: Jakob Henningsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

En lukning af musik og medieværkstedet vil være at smide guld på gaden.. De orkestre sim kommer derfra har bevist gang
på gang, at de er blandt landets bedste inden for brugerbands.. Jeg har oplevet den gentagende gange, og vil blive trist
hvis jeg ikke længere kommer til at møde Sonny, Winnie og de andre rødder på landevejen igen.
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Afsender

Navn: Jakob Kjær Sørensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

det vil være katastrofalt for stedet brugere og dem der arbejder og kommer der at lukke stedet. jeg arbejder selv på lyngå
kollegiet og bandet Mumes fra medieværkstedet er yderst vigtigt at have for mange mange udviklingshæmmede da de
spiller dernede og til andre arrangementer. besvar stedet og tænk fornuftigt venligst ikke luk noget der har med mere
sårbare eller udviklingshæmmede at gøre. de har ikke ret meget i forvejen tænk det sådan vh
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
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Afsender

Navn: Jan Borum
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Høringssvar på Udviklings- og handlingsplanen i MSB Med fokus på Tema 3 Det var meget positivt, at
kommunalbestyrelsen i budgetforliget 2023 og fremefter løftede et meget trængt område med 115 mill. kroner til det
specialiserede socialområde og 10 mill. kroner til at styrke området for ældre handicappede. Mindre positivt er det, at MSB
efterfølgende skal spare godt 55 mill. kroner, der heldigvis i sin udmøntning ser ud til hovedsageligt at friholde de samme 2
hårdt belastede delområder. Det er ligeledes positivt, at for første gang i mange år erkender forvaltningen og rådmanden
manglen på penge i forhold til den løbende stigning, der er i antallet borgere med handicap og de midler, der årligt bliver
afsat til løsningen af opgaverne. Den problematik er ikke løst, hverken ved budgetforliget eller den fremlagte udviklings- og
handlingsplan. Problematikken bliver først løst, når kommunalbestyrelsen ændrer budgetmodellen for Det specialiserede
Voksenområde, så der er overensstemmelse til sammenlignelige områder (Børn og Unge og Sundhed og Omsorg). Det
bliver først løst, når man fremover budgetteret år for år ud fra det faktiske antal borgere, der har behov for hjælp og ikke ud
fra det forventede antal på baggrund af demografien. Først da kan Århus Kommune flytte sig fra en af bundpladserne i
hierarkiet af kommuner, der bruger mindst på den enkelte voksne med handicap. Først da kan Århus Kommune gøre sig
håb om at undgå de årlige meget alvorlige underskud. Med udgangspunkt i ovenstående er det alligevel positivt, at
rådmanden for MSB gennem sin Udviklings- og Omstillingsplan ønsker at skabe flere penge og flere personale ressourcer
til at højne og udvikle kvaliteten i arbejdet for borgere med handicap og psykiske udfordringer. Denne holdning
gennemsyrer de fleste af de 11 udviklings- og omstillingsforslag som planen består af. Det er særdeles positivt, hvis
borgere med udviklingshæmning bliver tilknyttet det ordinære arbejdsmarked på beskyttede vilkår, jf. forslag 2. Det er
vigtigt for den enkelte, at de bliver inddraget i samfundet på en sådan måde, at de oplever den værdi, de kan bidrage til en
arbejdsplads med. De udviklingshæmmedes kommer til tiden, kan bedst lide systematiserede og gentagne opgaver, har et
meget lavt sygefravær og er næsten altid i godt humør. Det man bør være opmærksom på i omstillingsprocessen, er at det
ikke ligger i den eksisterende kultur i dagtilbuddene at have fokus på udviklingspotentialet hos den enkelte. Der er ikke
fokus på ordinær beskæftigelse på beskyttede vilkår, men mere på en socialpædagogisk og omsorgsbetinget indsats, der
fastholder borgeren i status quo. Man bør derfor være yderst opmærksom på, at denne gennemgribende ændring for
borgeren også indebærer en gennemgribende ændring for de ansatte. Mange har valgt det, fordi det er 8 – 16 arbejde. Det
bliver det ikke nødvendigvis for de godt 6 medarbejdere, der skal lave noget andet i 2024. Det bliver det slet ikke for de
medarbejdere, der bliver tilbage på dagtilbuddene. De bliver nødt til at gennemgår en større grundlæggende
kulturforandring, for at kunne leve op til de mål, omstillingsplanen forventer, at de opfylder. Det er i forbindelse med
omstillingsprocessen positivt, at planen opererer med en omlægning, således at borgere med sammenlignelige
støttebehov samles, for at mindske presset og minimere konflikterne blandt borgerne på dagtilbuddene. Netop fordi man
ønsker at mindske presset og minimere konflikterne mellem borgerne på dagtilbuddene ved at samle dem med
sammenlignelige støttebehov på forskellige tilbud, virker det paradoksalt at man i forslag 8 om bedre udnyttelse af de lette
bofællesskaber går den fuldstændig modsatte vej og ønsker at blande borgere med usammenlignelige støttebehov under
samme tag. Man ønsker med forslaget, at samle borgere med usammenlignelige støttebehov ikke bare i dagtimerne, men i
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alle andre af døgnets timer inkl.. om natten, hvor der ikke i de lette bofællesskaber er døgndækning. Med mit indgående
kendskab til de lette bofællesskaber vil det være en fejltagelse af dimensioner at gen-nemføre forslaget. Hvor mange af de
nuværende beboere er introverte med et stort omsorgs og tryghedsbehov, vil den nye gruppe, som man gerne vil skabe
rum for, i vid omfang være ekstroverte med et stort behov for ydre styring og pædagoger døgnet rundt. De to grupper kan
overhovedet ikke trives sammen, der skal kun en udad reagerende beboer til for at øde-lægge den daglige tilværelse for
alle de øvrige beboere. Det kan hverken uddannelse eller en bedre grundnormering råde bod på. Forhåbentlig vil
socialtilsynet aldrig godkende, at et tilbud, der er rammen om de svageste borgeres totale livsforløb, skal rumme
usammenlignelige målgrupper. Hvis der er problemer med ledige pladser i de lette bofællesskaber, bør forvaltningen
måske i stedet se på den gruppe, man har svært ved at finde plads til med fleksibel bostøtte. Man kan måske her finde
borgere, der bedre passer ind i målgruppen. Jf. forslag 7 Så vil man også undgå den ensomhed, som borgere med
handicap bliver udsat for, når de bor alene. Det vil også være passende i en tid, hvor alle ved at ensomhed, ikke mindst for
de mest udsatte borgere i det danske samfund, er et stadigt eskalerende problem. Med venlig hilsen Jan Borum
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Høringssvar på  

Udviklings- og handlingsplanen i MSB 

Med fokus på Tema 3 

 

Det var meget positivt, at kommunalbestyrelsen i budgetforliget 2023 og fremefter løftede 

et meget trængt område med 115 mill. kroner til det specialiserede socialområde og 10 

mill. kroner til at styrke området for ældre handicappede. Mindre positivt er det, at MSB 

efterfølgende skal spare godt 55 mill. kroner, der heldigvis i sin udmøntning ser ud til 

hovedsageligt at friholde de samme 2 hårdt belastede delområder. 

 

Det er ligeledes positivt, at for første gang i mange år erkender forvaltningen og 

rådmanden manglen på penge i forhold til den løbende stigning, der er i antallet borgere 

med handicap og de midler, der årligt bliver afsat til løsningen af opgaverne. 

Den problematik er ikke løst, hverken ved budgetforliget eller den fremlagte udviklings- og 

handlingsplan. 

 

Problematikken bliver først løst, når kommunalbestyrelsen ændrer budgetmodellen for Det 

specialiserede Voksenområde, så der er overensstemmelse til sammenlignelige områder 

(Børn og Unge og Sundhed og Omsorg). Det bliver først løst, når man fremover 

budgetteret år for år ud fra det faktiske antal borgere, der har behov for hjælp og ikke ud 

fra det forventede antal på baggrund af demografien. 

 

Først da kan Århus Kommune flytte sig fra en af bundpladserne i hierarkiet af kommuner, 

der bruger mindst på den enkelte voksne med handicap. 

 

Først da kan Århus Kommune gøre sig håb om at undgå de årlige meget alvorlige 

underskud. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående er det alligevel positivt, at rådmanden for MSB 

gennem sin Udviklings- og Omstillingsplan ønsker at skabe flere penge og flere personale 

ressourcer til at højne og udvikle kvaliteten i arbejdet for borgere med handicap og 

psykiske udfordringer. Denne holdning gennemsyrer de fleste af de 11 udviklings- og 

omstillingsforslag som planen består af. 

 

Det er særdeles positivt, hvis borgere med udviklingshæmning bliver tilknyttet det 

ordinære arbejdsmarked på beskyttede vilkår, jf. forslag 2.  

 

Det er vigtigt for den enkelte, at de bliver inddraget i samfundet på en sådan måde, at 

de oplever den værdi, de kan bidrage til en arbejdsplads med. 

De udviklingshæmmedes kommer til tiden, kan bedst lide systematiserede og gentagne 

opgaver, har et meget lavt sygefravær og er næsten altid i godt humør.  

 

Det man bør være opmærksom på i omstillingsprocessen, er at det ikke ligger i den 

eksisterende kultur i dagtilbuddene at have fokus på udviklingspotentialet hos den 

enkelte. 
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Der er ikke fokus på ordinær beskæftigelse på beskyttede vilkår, men mere på en 

socialpædagogisk og omsorgsbetinget indsats, der fastholder borgeren i status quo. 

Man bør derfor være yderst opmærksom på, at denne gennemgribende ændring for 

borgeren også indebærer en gennemgribende ændring for de ansatte. Mange har valgt 

det, fordi det er 8 – 16 arbejde. Det bliver det ikke nødvendigvis for de godt 6 

medarbejdere, der skal lave noget andet i 2024. 

Det bliver det slet ikke for de medarbejdere, der bliver tilbage på dagtilbuddene. De 

bliver nødt til at gennemgår en større grundlæggende kulturforandring, for at kunne leve 

op til de mål, omstillingsplanen forventer, at de opfylder. 

 

Det er i forbindelse med omstillingsprocessen positivt, at planen opererer med en 

omlægning, således at borgere med sammenlignelige støttebehov samles, for at mindske 

presset og minimere konflikterne blandt borgerne på dagtilbuddene. 

 

Netop fordi man ønsker at mindske presset og minimere konflikterne mellem borgerne på 

dagtilbuddene ved at samle dem med sammenlignelige støttebehov på forskellige tilbud, 

virker det paradoksalt at man i forslag 8 om bedre udnyttelse af de lette bofællesskaber 

går den fuldstændig modsatte vej og ønsker at blande borgere med usammenlignelige 

støttebehov under samme tag. 

 

Man ønsker med forslaget, at samle borgere med usammenlignelige støttebehov ikke 

bare i dagtimerne, men i alle andre af døgnets timer incl. natten, hvor der ikke i de lette 

bofællesskaber er døgndækning. 

 

Med mit indgående kendskab til de lette bofællesskaber vil det være en fejltagelse af 

dimensioner at gennemføre forslaget. 

 

Hvor mange af de nuværende beboere er introverte med et stort omsorgs og 

tryghedsbehov, vil den nye gruppe, som man gerne vil skabe rum for, i vid omfang være 

ekstroverte med et stort behov for ydre styring og pædagoger døgnet rundt. 

 

De to grupper kan overhovedet ikke trives sammen, der skal kun en udad reagerende 

beboer til for at ødelægge den daglige tilværelse for alle de øvrige beboere. 

 

Det kan hverken uddannelse eller en bedre grundnormering råde bod på. 

 

Forhåbentlig vil socialtilsynet aldrig godkende, at et tilbud, der er rammen om de svageste 

borgeres totale livsforløb, skal rumme usammenlignelige målgrupper. 

 

Hvis der er problemer med ledige pladser i de lette bofællesskaber, bør forvaltningen 

måske i stedet se på den gruppe, man har svært ved at finde plads til med fleksibel 

bostøtte. Man kan måske her finde borgere, der bedre passer ind i målgruppen. Jf. forslag 

7 
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Så vil man også undgå den ensomhed, som borgere med handicap bliver udsat for, når 

de bor alene. Det vil også være passende i en tid, hvor alle ved at ensomhed, ikke mindst 

for de mest udsatte borgere i det danske samfund, er et stadigt eskalerende problem. 

 

Med venlig hilsen 

Jan Borum 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2571724
Dato for oprettelse: 2022-11-23 11:15:02

Afsender

Navn: Jan Olsesen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg får energi og overskud og glæde ved af deltage i aktiviteter hernede. Jeg får kvalitettid.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4807156
Dato for oprettelse: 2022-11-14 15:32:38

Afsender

Navn: Janni baltsersen Hansson
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er uhört at et tillbud som er det eneste og det bedste skal lukkes. Det vil komme til at beröre de svaga igen og dem
skal vi virkelig passe på. Så jeg stemmer helt klart for at tilbudet skal fortsätte.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7356746
Dato for oprettelse: 2022-11-14 19:13:13

Afsender

Navn: Janni kroer Pedersen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg udtaler mig om musik og medieværkstedet Det er et godt sted for folk der har et handicap de lærer så mange ting De
er glade når de kommer der hen og de har lyst til og være der Jeg skriver til jer da det vil være øv og træls for de
handicappet at undvære det sted
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2576659
Dato for oprettelse: 2022-11-14 22:55:33

Afsender

Navn: Jannie henriksen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg kan næsten kun gentage mig selv ift. mit høringssvar på lukningen af Det kreative værksted. Hvor er det et helt
igennem ugennemtænkt forsøg på at spare, ved at lukke de mindre beskæftigelsestilbud, og samle de i forvejen sårbare
mennesker i større grupper. Mennesker der netop kan have svært ved at overskue de store fællesskaber, støj osv.
Samtidig vil kommunen gerne holde på pædagogerne. Er det virkelig ved at samle en bredere målgruppe det samme sted,
med alle deres forskelligheder og behov - og så skal personalet rumme det? Jeg forudsiger opsigelser og sygemeldinger,
og jeg forudsiger en borgergruppe der får brug for mere personale (end de har nu), for netop at kunne være i de store
fællesskaber. Jeg kender til musik og medieværkstedet gennem Sølund festivallen og fordi de er synlige i bybilledet med
det de laver og er gode til. Det er et fuldstændigt unikt tilbud, der bare ikke må lukkes ned. Sikke et tab det ville være for
alle!
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Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3399263
Dato for oprettelse: 2022-11-04 14:16:28

Afsender

Navn: Jannie henriksen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er en misforstået besparelse, når kommunen vælger at placere borgere med særlige behov i større fællesskaber.
Disse borgere bliver ofte ekstra påvirket af deres omgivelser - fx støj, store og uoverskuelige rum, samt reagerer på de
øvrige borgere og deres forskelligheder. Ved at fjerne de mindre beskæftigelsestilbud og samle borgere i større grupper,
som en del af en besparelse, er jeg af den klare opfattelse, at de samme penge der her bliver "sparet", vil kommunen være
nødt til, at bruge i et endnu større omfang på fx: ekstra normering til de borgere, der ikke kan være i de store fællesskaber
uden langt mere personale, behandling af borgere der udvikler angst osv. Derudover sygemeldinger og opsigelser blandt
personaler, der i højere grad skal håndtere en mere blandet målgruppe. De forskellige aktivitetstilbud er i forvejen pressede
på pladsmangel og alt for mange borgere de skal tage imod. Hvad er det man vil byde både personalet og de borgere, der
skal opholde sig på et aktivitetstilbud i mange timer hver dag? Hvordan tænker man denne besparelse ind i den i forvejen
pressede situation, hvor der er mangel på pædagoger? Hvordan forestiller man sig, at man vil fastholde pædagoger i deres
arbejde?
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for MSB
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7900065
Dato for oprettelse: 2022-10-30 12:34:19

Afsender

Navn: Jannie henriksen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er en misforstået besparelse, når kommunen vælger at placere borgere med særlige behov i større fælleskaber. Disse
borgere bliver ofte ekstra påvirket af deres omgivelser - fx støj, store og uoverskuelige rum, samt reagerer på de øvrige
borgere og deres forskelligheder. Ved at fjerne de mindre beskæftigelsestilbud, og samle borgere i større grupper, som en
del af en besparelse, er jeg af den klare opfattelse, at de samme penge der her bliver "sparet", vil kommunen være nødt til
at bruge i et endnu større omfang på fx: ekstra normering til de borgere, der ikke kan være i de store fællesskaber uden
langt mere personale, behandling af borgere, der udvikler angst osv. Derudover sygemeldinger og opsigelser blandt
personaler, der i højere grad skal håndtere en mere blandet målgruppe. De forskellige aktivitetstilbud er i forvejen pressede
på pladsmangel og alt for mange borgere de skal tage imod. Hvad er det man vil byde både personalet, og de borgere der
skal opholde sig på et aktivitetstilbud i mange timer hver dag? Hvordan tænker man denne besparelse ind i den i forvejen
pressede situation, hvor der er mangel på pædagoger? Hvordan forstiller man sig, at man vil fastholde pædagoger i deres
arbejde?
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7265290
Dato for oprettelse: 2022-11-16 17:46:33

Afsender

Navn: Janus Carton Karvonen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Kære Socialdemokratiet. Lunkningen af private tilbud som Musik & Medieværkstedet vil være en alvorlig fejl. Steder som
dette er med til at sikre den frie ret af valg på velfærdsområdet, den konkurrence som private udbud giver er netop den
frihed som borger som bruger ved Mu&Mv (Musik & Medieværkstedet) tager i brug. Uden denne frihed til at vælge frarøver
man retten til et bedre liv hos udsatte, en vælgergruppe som i forvejen mangler politiks repræsentation. De bliver nu fanget
i spørgsmål om "økonomisk forsvarlighed". I virkeligheden handler det om der er et ideologisk projekt der skal passes. Hvis
man fjerne tilbuddet giver det kun økonomisk underskud blandt andet fordi det offentlige stort set aldrig kan drive
virksomhed billiger end det private. Besparelsen vil også lede til at en masse borger vil følge sig meget udtrykke da deres
hverdag hos Mu&Mv muligvis bliver slut i fremtiden. Dette kan føre til en øget mistrivsel. Mu&Mv er et unikt sted som
sætter udsatte borger i centrum gennem musikken. Musik er et af de redskaber man ved gennem forskning hjælper
mennesker med nedsat kognitive evner til at fungere bedre socialt men også indlæringsmæssigt. Jeg håber derfor at
Socialdemokratiet og de øvrige partier kan se mulighed i at spare på områder som ikke går ud over de svageste.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0122473
Dato for oprettelse: 2022-11-24 10:47:50

Afsender

Navn: Jeannie Rothmann Mortensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Personligt mener jeg at det er en rigtig dårlig idé at skære ved Ryhave Kollegiet. Kommunen vil gerne forebygge og hjælpe
folk, men at fjerne det faste personales gang på kollegiet, er at fjerne hele meningen med det. Vi bor mange mødre med et
begrænset netværk, og at bo på Ryhave Kollegiet hjælper os til at udvide et stærkt netværk, både med private og offentlige
personer og personale. Personligt har det gjort en kæmpe forskel for min søn og mig. Jeg har haft den helt rigtige støtte i
personalet her – og den støtte ville aldrig have været den samme, hvis det ikke var fordi at det var de samme, for man er
meget sårbar i vores situation, som ung, enlig mor. Jeg vil ikke uddybe det mere, da det bliver meget personfølsomt. Men
min søn og jeg har helt sikkert været en positiv ”investering” for kommunen igennem Ryhave Kollegiet, for uden det ville vi
ikke være blevet hørt eller grebet på den rigtige måde på de rigtige tidspunkter.
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Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3933360
Dato for oprettelse: 2022-11-24 16:20:57

Afsender

Navn: Jelva Østerberg
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Underskrift mod lukning af de kreative værksted
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7555314
Dato for oprettelse: 2022-11-18 20:09:10

Afsender

Navn: Jeppe Nielsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg mener det voldsom fattig af Aarhus kommune at nedlægge dette sted som mange mennesker har kæmpe værdi af at
bruge. Den besparelse må kunne findes et andet sted.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1947637
Dato for oprettelse: 2022-11-14 18:11:38

Afsender

Navn: Jeppe Schmidt
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Musik og medieværkstedet Har formået at skabe enorm livsglæde hos mange mennesker. At fjerne det er grotesk. Glæden
det giver er uvurderligt. Bevar det, Aarhus Kommune. Det er livskvalitet i den reneste form.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0644888
Dato for oprettelse: 2022-11-15 09:03:43

Afsender

Navn: Jesper Bie
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har både set, hørt og arbejdet sammen med musik og medieværkstedet. Varme, livsglæde og trivsel findes ikke
ligende mange andre stede. Med tanke på relationel velfærd og borger i centrum, vil det være det stik modsatte her hvis
man vælger at lukke noget så unikt som musik og medieværkstedet.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1729426
Dato for oprettelse: 2022-11-14 12:57:42

Afsender

Navn: Jesper Boberg
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Lukning af Hjerneskadeforeningen vil betyde, at tilbud/aktiviteter som min hustru benytter sig af efter operation for
hjernetumor forsvinder. Så vidt jeg ved har kommunen ikke tilsvarende tilbud/aktiviteter. Aktiviteterne har stor betydning for
min hustrus livskvalitet
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4525404
Dato for oprettelse: 2022-11-14 16:08:53

Afsender

Navn: Jette Foxdal
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er trist at I bare har tænkt tanken på at lukke noget som bare er med til at give en masse mensker så meget glæde, og
fungere. I har så travlt med at fjerne alt for de handicappede, det er ikke for meget de få i forvejen. Ved i ikke musik og
sang gør glad. Så stop nu, det er så synd for dem.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0336482
Dato for oprettelse: 2022-11-14 13:45:35

Afsender

Navn: Jette Schousboe
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har modtaget information om beskæring af tilskud til foreningen. Jeg har været frivillig i 5 år og oplevet så mange har
fået hjælp til meget, men også kunnet udvikle forskelligt, hvortil de har behov for hjælp og vejledning.jeg har hjulpet mange
med at strikke, og lige nu hjælper jeg en dame, med medfødt hjerneskade, at lære at strikke. At få hjælp til at træne
hjernen, men også kroppen et et must. At få positive oplevelse gør dagene bliver nemmere. Beskæringen vil påvirke
mange og hvilke muligheder er der så? Min hjælp er gratis, hvorimod meget andre er ret dyrt.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3972802
Dato for oprettelse: 2022-11-22 17:40:10

Afsender

Navn: Jette Stegemüller
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Som 75 årig uden familie og bekendte har jeg ikke nogen til at støtte op omkring mig og mit værested. I min alder er
mulighederne desværre ikke mange. Jeg er svært gangbesværet og har ikke nemt ved at komme fra det ene sted til det
andet. Grundet min psykiske udfordringer er plejehjem ikke et alternativ for mig. Jeg ved ikke hvad jeg skulle gøre uden
Fristedet.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7703965
Dato for oprettelse: 2022-11-23 19:17:03

Afsender

Navn: Johanna Ludvigisen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Høringssvar vedhæftet som PDF.
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Høringssvar angående Sparekatalog og udviklings- og 
omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse  

Af sparekatalogets forslag nr. 16 fremgår forslaget Opsigelse og reduktion af 
aftaler med oplysningsforbund, hvori der forslås en opsigelse af aftaler med 
henholdsvis Det Kreative Værksted (DKV) samt Musik- og Medieværkstedet (MM).  

Dette høringssvar påpeger, at en eventuel lukning af DKV og MM medfører en stor 
sandsynlighed for øgede omkostninger for Aarhus Kommune frem for besparelser.  

Dette bygger på tre argumenter:  

1. Brugerne hos DKV og MM er mere krævende end de typiske brugere hos 
kommunens eksisterende tilbud. 
 

2. Normeringen i det foreslåede scenarie er tre gange lavere end den 
nuværende. 
 

3. Spareforslaget resulterer i øgede omkostninger, hvis der opstår behov for 
bare én ekstra fuldtidsansat.  

 

1. Brugerne hos DKV og MM er mere krævende end de typiske brugere hos 
kommunens eksisterende tilbud. 

Flertallet af brugerne på DKV og MM har en psykisk overbygning, der fordrer 
særlige forhold og specialiserede kompetencer fra personalet. Mange af brugerne 
har en historik med diverse aktiveringsforløb på arbejdsmarkedet, men er grundet 
deres særlige handicap ofte blevet flyttet rundt fra tilbud til tilbud til gene for både 
arbejdsgivere og brugeren.  

DKV og MM har igennem en længere årrække opbygget de nødvendige 
kompetencer til at give netop borgere med kombinationen af fysiske handicaps og 
psykiske overbygninger en meningsfuld samfundsdeltagelse, der skaber værdi for 
alle parter. Et dagbeskæftigelsestilbud uden denne specialisering må forventes at 
forringe brugeres velfærd og desuden kræve forhøjet ressourcetræk hos tilbuddet.   

2. Normeringen i det foreslåede scenarie er tre gange lavere end den 
nuværende. 

I dag er der på DKV og MM samlet set tilknyttet ca. 42 brugere til i alt seks 
fuldtidsstillinger, hvilket giver en normering på syv brugere pr. fuldtidsansat.  

I sparekataloget foreslås det, at en lukning af DKV og MM erstattes af en tilgang på 
to fuldtidsstillinger i eksisterende kommunale dagbeskæftigelsestilbud. Med en 
tilhørende tilgang på 42 brugere, resulterer det i en normering på 21 brugere pr. 
nye fuldtidsansat hos dagbeskæftigelsestilbuddet.  

Således forringes normeringen for brugerne af DKV og MM med faktor tre i det 
foreslåede scenarie i sparekataloget. På baggrund af de særlige behov, brugerne 
hos DKV og MM har jf. argument nr. 1, må der forventes at være en overvejende 
sandsynlighed for, at en tilgang på to fuldtidsansatte i de kommunale 
dagbeskæftigelsestilbud alene ikke vil kunne løfte opgaven med de 42 brugere på 
tilfredsstillende vis.  
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3. Spareforslaget resulterer i øgede omkostninger, hvis der opstår behov for 
bare én ekstra fuldtidsansat.  

Tabellen herunder fremstiller fuldtidsstillinger, brugere, normering og tilhørende 
økonomi som det ser ud i dag, som sparekataloget fremstiller det (scenarie 1) og 
som det vil se ud, såfremt tilgangen på to fuldtidsansatte skal suppleres af en 
tredje (scenarie 2).  

I dag afholder Aarhus Kommune omkostninger på 1.481.000 kr. til drift af DKV og 
MM. Begge steder får deres lønomkostninger dækket af FO. Således betaler 
Aarhus Kommune 246.830 kr. årligt pr. fuldtidsstilling hos DKV og MM.  

I scenarie 1, det foreslåede scenarie, vil kommune opnå en besparelse på 381.000 
kr., som tilsvarer differencen mellem aftalen med DKV og MM og omkostningen til 
de to nye fuldtidsansatte.  

I det tilfælde, at de to fuldtidsansatte ikke på tilstrækkeligvis kan løfte opgaven med 
at skabe en meningsfuld aktivering og hverdag for de 42 nye brugere, kan 
kommunen blive nødsaget til at ansatte yderligere personale. Scenarie 2 viser, at 
ved behov for bare én ekstra fuldtidsansat vil forslaget ikke give en besparelse, 
men i stedet resultere i en øget omkostning på 169.000 kr. årligt.  

 DKV og MM Kommunalt dagbeskæftigelsestilbud 

I dag Scenarie 1 Scenarie 2 

Antal fuldtidsstillinger (årsværk) 6 2 3 

Antal brugere 42 42 42 

Normering (årsværk pr. bruger) 7 21 14 

Omkostninger afholdt af Aarhus 
Kommune 

1.481.000 kr. 1.100.000 kr. 1.650.000 kr. 

Omkostning pr. årsværk afholdt 
af Aarhus Kommune 

246.830 kr. 550.000 kr. 550.000 kr. 

Nettoændring  -381.000 kr. 169.000 kr. 

Note: Antal stillinger og brugere er baseret på skøn fra DKV. Omkostninger er baseret på angivne tal i 
spareforslaget.  

Øvrige fordyrende forhold, der ikke er medtaget i ovenstående tabel: 

- Transportomkostninger til kommunens eksisterende tilbud må forventes høje, 
da flertallet af brugerne typisk er bosat i nærområderne omkring Aarhus Syd 
og Malling, og derfor vil skulle have kommunal betalt transport for at kunne 
indgå i dagligdagen på dagbeskæftigelsestilbud.  

- En anden løsning, såfremt to fuldtidsansatte ikke kan løfte de 42 brugere, er at 
købe pladser til brugerne hos nabokommunerne. Dette må forventes at fordyre 
de økonomiske forhold omkring forslaget yderligere. 

Ovenstående argumenter og fremstilling er baseret på viden fra DKV, hvormed de 
faktiske forhold for MM er skønnet og derfor kan vise sig at være anderledes. Det 
er dog vurderingen fra DKV, at der generelt er store ligheder mellem de to steder.  

Med venlig hilsen  
Johanna Ludvigsen, Det Kreative Værksted 
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Høringsbidrag_offentlig

Det er en katastrofe at der i spareforslaget foreslås lukning ad musik- og medieværkstedet. Som musikunderviser på
pædagoguddannelsen og masteruddannelsen i musikpædagogisk udvikling er det min klare erfaring og opfattelse at vi
som samfund har brug for veletablerede og velrenommerede tilbud til vores funktionsnedsatte borgere. Mange gode tilbud
er igennem årene fjernet eller skåret voldsomt ned. Og hvis Aarhus vil kendes på at være en kulturby for alle - også
mennesker med handikap - så bør dette enestående tilbud bevares som forbillede for alle os andre og som er levende
eksempel på at kultur giver livskvalitet og sundere tilværelser. Tænk jer nu om. Smid ikke velfungerende tilbud ud med
badevandet!!
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Kære byråd Det er desværre kommet os for øre at Aarhus Kommune har valgt at foreslå at lukke "Musik &
Medieværkstedet" i Aarhus kommunens nye sparekatalog for 2023-2026. Vi har en datter som benytter Musik &
Medieværkstedet og som er blomstreret rigtig meget op og har udviklet en stor selvtillid til sig selv igennem musikken og
samværet på stedet. Stedet er et fantastisk sted hvor unge mennesker med psykiske problem og stor problemer med
selvtilliden frit kan udfolde sig og som giver Dem et fornyet tro på tilværelsen og styrker deres selvværd enormt.
Stemningen og musikken giver brugerne enorm stor ro og tiltro til sig selv. Der findes ikke et tilsvarende tilbud til Musik og
medieværkstedet i Aarhus kommune som kan rumme disse unge mennesker og deres udfordringer. LAD vær med at lukke
dette fantastiske sted hvor de unge netop opnår en større selvstændighed og føler at de bliver vær sat for dem de er med
deres udfordring og problem stillinger til livet. Musik & Medieværkstedet ER en nødvendighed! Venlig hilsen John Olsen
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Kære Aarhus Kommune, Jeg er en af de såkaldte "brugere" på Musik & Medieværkstedet. Jeg er sendiagnoseret autist, og
har i mange år udviklet stress over ikke rigtigt at passe ind nogen steder. Efter mængdevis af sygemeldinger og
arbejdsprøvninger er der blevet nået frem til, at det 10 timers flexjob, jeg har på Musik & Medieværkstedet, er det helt
rigtige for mig. Jeg har mange evner indenfor både grafiske og musiske fag, såvel som videoproduktion, hvilket alt sammen
stimuleres på mit arbejde. I modsætning til i "den virkelige verden", er det dog i et tempo, jeg kan forholde mig til, og jeg
kan arbejde med tingene uden at det i sidste ende forventes at generere profit som eneste mål (et eksempel på, hvorfor
reklamebranchen f.eks. ikke fungerer for mig). Mit hovedarbejde på Musik & Medieværkstedet er at spille trommer i bandet
"The Mumes". I handicapverdenen er vi ved at være et temmelig anerkendt orkester. Vi spiller på bosteder og institutioner
landet over, og gæster hvert år flere af de største handicap arrangementer inden for landes grænser, som f.eks. Sølund
Musik-Festival, Ribelund Festival og Løgumgård Gøgl & Musik Festival. Under Covid-19 epidemien var vi bannerførere på
projekterne "Koncerter mod Angst og Ensomhed" og "Den Rullende Kulturvogn", hvor vi var ude og spille på bosteder hele
2020 og 2021, selvfølgelig nytestede, på afstand og godt sprittede af. Jeg nævner dette, fordi det er uhyre vigtigt at
understrege den glæde, vi oplever, når vi er ude og spille. Handicapkultur, -fester og -aktiviterer i Danmark er ikke på sit
højeste til at begynde med, og når der samtidig opstår en krise, der gør at vi isoleres endnu mere, er det enormt vigtigt, at
der er sådan nogen som os, der kan tage sagen i egen hånd og levere måske et af årets eneste arrangementer for en
masse mennesker, der sidder på deres bosteder, og ikke kan forstå eller forholde sig til en verden med Covid-19. Jeg er
med på at krisen er overstået nu. Men vi skal da være klar til den næste? Uden Musik & Medieværkstedet, ville der ikke
være et band. Men der er også andre brugere på værkstedet. Folk, der ligesom jeg selv trives bedst i små grupper, hvor
der er plads til fokus på det, man er god til, frem for alt det, man ikke kan, og hvor tryghed, genkendelighed og kollegaer,
man kan have kendt i årtier, er en fast del af en hverdag, man kan regne med. Så, hvis ikke for min skyld, så for alle de
andre på værkstedet, samt alle de mennesker, hvis glæde jeg kan mærke, når jeg er ude og spille, så håber jeg virkelig I
vil genoverveje om det nu er en god idé at trække tæppet væk under et så velfungerende tilbud, som Musik &
Medieværkstedet er.
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Jeg synes ikke at i skal lukke Musik & Medieværkstedet fordi at man kan komme ud og få nye venskaber. Jeg har været på
Musik & Medieværkstedet i et års tid - først i STU praktik og nu som ansat. Jeg har udviklet mig meget. Jeg har lært meget
af de andre. Jeg har lært de andre meget. Jeg elsker at spille musik og her er så mange gode kollegaer og kammerater
man kan tale om tingene med. Jeg spiller guitar i bandet "THE JESS" og var i oktober i Assens for at repræsentere Aarhus
i året Handicap Grand Prix med mit band. Det er en rigtig dårlig ide at nedlukke Musik & Medieværkstedet, for ellers ville
jeg ikke være der hvor jeg er idag. Jeg har brug for muligheden til at trække mig, og kan ikke lide meget larm og mange
mennesker. Her kan jeg være på når jeg har energien. Og jeg kan slappe af når jeg har brug for det.
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Jeg har i mit virke som pædagog, mødt menneskerne bag musik og medieværkstedet (Vi taler her både om pædagogerne,
men i den grad også om brugerne af stedet). At lukke stedet vil være det dummeste Aarhus kommune til dato har gjordt og
hvad spar man egentlig?? Man vil stå tilbage med mennesker, som vil miste deres livsglæde, da de nu skal ud i andre
aktivitetstilbud, som ikke tilbyde det de føler sig skabt til, nemlig musik og medier. Dette findes nemlig ikke i andre tilbud i
Aarhus kommune. Aarhus kommune vil smide guld på gaden, musik og medieværkstedet har gennem mange år stået som
en massiv reklamesøjle i både ind og udland, hvor de har vist hvad mangfoldighed, fællesskab og samarbejde kan skabe.
Jeg håber I genovervejer dette og lader jeres sparekniv finde en anden kage, end specialområdet igen igen igen.
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Det er med stor bekymring, at jeg læste spareforslaget om at nedlægge Det Kreative Værksted (DKV). Jeg er pårørende
(svoger) til én af brugerne, og jeg kan berette, at han aldrig har været gladere og i bedre trivsel, end siden han startede i
DKV. Han er i dag sidst i 40'erne og har siden ungdommen cyklet rundt i en række tilbud, værksteder og beskyttede
arbejdspladser, men det har som regel indeholdt store frustrationer både for ham og for medarbejderne. På DKV har han
dog fundet et arbejdsmæssigt hjem, hvor han føler sig set, har opgaver med indhold og hvor han interagerer rigtig godt
med de andre brugere. Samtidig har han bundet stærke bund med det dygtige personale. Jeg er klar over, at hans historie
blot er én af mange, men jeg er overbevist om, at ovenstående gælder for mange, hvis ikke alle, brugerne på DKV. At
lukke stedet vil ikke blot være en personlig katastrofe for min svoger, men også efterlade en lang række brugere uden
reelle alternativer, for der findes ikke lignende værksteder i Århus Kommune, som på samme måde rummer deres brugere
og giver så utrolig meget værdi og omsorg for de mennesker, som i øvrigt har ret begrænsede muligheder for at forfølge
lykken på arbejdsmarkedet...ja i livet. Økonomisk vil der næppe være penge at spare på at nedlægge DKV. Brugerne skal
jo aktiveres i andre tilbud, og de har generelt haft svært ved at finde sig til rette andre steder end i DKV. Så man må
forvente store ekstra byrder på de alternativer, som skal modtage DKVs brugere. Samtidig mister man en velopbygget
ressource i det dygtige team, som har formået at opbygge et unikt socialpædagogisk tilbud. Af alle ovenstående grunde
mener jeg, at det ville være en kæmpe fejl at nedlægge DKV.
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Jeg ser dagligt hvilken betydning hjerneskadeforeningens medlemmer har af dette tilbud. Denne målgruppe oplever netop
et sted der kan rumme dem -og hvor de bliver accepteret og føler sig set og hørt, som lige præcis dem de er! Her kan
medlemmerne være sig selv og ikke bruge unødige kræfter på at forsøge at være noget andet….
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At komme på Det Kreative Værksted er at komme ind i en familie. Her er mennesker, der trods store udfordringer, faktisk
har en plads og en stor værdi i et farverigt fællesskab. Som freelance underviser på stedet har jeg gennem de år, jeg har
arbejdet der, med beundring observeret, hvordan lærerne løfter opgaven med at skabe en meningsfuld hverdag for denne
gruppe af mennesker, som ellers let ville blive 'dømt ude' i livets andre sammenhænge. Igennem kreative fag producerer
brugerne skuespil og udstillinger, der vises i byen, og produkter, der sælges på marked. Brugerne har en kæmpe glæde og
stolthed over de ting, de laver. Det er mennesker, der er på overarbejde i livet. At se dem trives og udfolde sig på DKV er
smukt. Og det er lærerne på stedet, som skaber rammerne for at udfordre denne gruppe med stor empati og i et trygt miljø.
Borgene er aktive i denne sammenhæng, de hjælpes ad, med hvad de nu kan. Socialt bliver de udfordret på at rumme
hinanden og DKV har et fokus på hvordan, man taler ordentlig sammen osv. På så mange niveauer gør DKV et kæmpe
stort arbejde for at denne gruppe udsatte borgere har et liv, hvor de kan føle sig værdsat og gå på arbejde og have en
plads i verden. Det giver ikke mening at lukke dette fantastiske sted! Jeg tør slet ikke tænke på hvilke konsekvenser det vil
have for denne gruppe mennesker, for hvem dette er hele deres liv.
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Jeg er træt at i begynder at bestemme at det skal lukke på Musik & Medieværkstedet. Jeg er træt af at der skal spares på
Musik & Medieværkstedet. I skal tage hensyn til Jørgen. Jeg plejer at spille musik i "THE JESS" og det er jeg glad for. Jeg
er god til at spille trommer og tage billeder og male. Det er svært for mig at tage bussen og se. VI skal samarbejde på
vores værksted og støtte vores kammerater. Vi skal hjælpe hinanden og støtte hinanden. Vi har det godt her og det vil vi
blive ved med.
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Byrådsforslag til besparelse NEJ til at spare Hjerneskadeforeningen væk – det er som at tage fra de fattige og give til de
rige!!!! Hjernen er vores vigtigste organ og når den går i stykker får det store konsekvenser for hele familien!! Det anslås at
der er over 230.000 mennesker i Danmark som lever med en erhvervet hjerneskade. Hvert år indlægges omkring 26.000
voksne og 1.500 børn med skade på hjernen. Det svarer til omtrent 71 voksne og 4 børn hver dag (tal fra
Sundhedsdatastyrelsens dataopgørelse 2020 (voksne) og 2011 (børn)) Jeg har desværre ikke tallene for Aarhus
kommune, men da vi bl.a. har Danmarks anden største by, vil der være et vist antal som bliver ramte og det har vi også
erfaret i Hjerneskadeforeningen. Liv der redes skal leves. Det er hjerneskadeforeningens motto, og det sker i form af
forskellige arrangementer og aktiviteter, herunder også Skolen for Senhjernskadede. Som tidligere bestyrelsesmedlem har
jeg et indgående kendskab til arbejdet og tilbuddene i foreningen. Desuden har jeg erfaring fra da min hjerneskadede
mand som med glæde benytter sig af tilbud i Skolen for Senhjernskadede. Han bor på plejehjem nu, og det er stadig med
stor glæde, han ser frem til at skulle i Hjerneskadeforeningen. Og som 24/7 pårørende da han boede hjemme, så jeg frem
til et pusterum, når han skulle til aktivitet i Hjerneskadeforeningen. Aktiviteterne i Hjerneskadeforeningen er meget vigtig og
livgivende for personer der har fået en hjerneskade, da de oftest ikke kan deltag i mange af de øvrige tilbud, som bliver
udbudt i Aarhus kommune. Det er et fristed for deltagerne og det har stor betydning, at de er sammen med ligestillede –
andre steder kan de føle sig udenfor eller unormale! Mange hjerneskadede oplever ensomhed, fordi de ikke længere har
mulighed for at dyrke de interesser, som de havde tidligere. Ensomheden bliver brudt, når de kan komme i foreningen og
dyrke deres interesse eller komme til et foredrag. Ved byrådets forslag på besparelse af Hjerneskadeforeningen får det mig
til at føle, at der bliver set stort på al den frivillige arbejdskraft, som der også er og bliver ydet i foreningen. Især vil jeg
fremhæve foreningens formand og hendes mand, som har været primus motor med at starte foreningen og de har lagt et
utal af arbejdstimer for at få Hjerneskadeforeningen og Skolen for Senskadede op på det niveau, som det er i dag. Den
frivillige indsats er desværre ikke nok til at køre foreningen videre – det kræver en form for finansiering til f.eks. rengøring
af toiletter (som kan være meget snavsede efter at f.eks. en halvsidet lammet person eller en lignende har benyttet det),
foredrag kreative aktiviteter, samværsgruppe m.v. og desuden vil det også resultere i afskedigelse af personale. På
baggrund af ovenstående beskrivelse og argumenter skal jeg herved på det kraftigste anmode byrådet om at frafalde
forslaget om at spare Hjerneskadeforeningen væk. Med venlig hilsen Karen Yde Hans Broges Gade 29 2.sal 8000 Aarhus
C
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21-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4373551
Dato for oprettelse: 2022-11-21 16:22:39

Afsender

Navn: Karin Bendtsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg hedder Karin Bendtsen og er bisidder for en bruger af hjerneskadeforeningens aktiviteter. Han har gennem en lang
periode været bruger af dette sted. Det er hans spinkle netværk og det eneste sted han har at komme i sin tilværelse, efter
at en alvorlig arbejdsulykke ødelagde resten af hans liv til at leve på ” normal” vis. Derfor er det et katastrofalt skridt der
sker for ham, og de andre brugere, at det ikke længere vil være stedet hvor han mødes med ligestillede. Man KAN da ikke
spare den slags væk. Det er så sårbare og spinkle mentale menneskers hverdag man cutter med den plan. Jeg tror ikke
man ved hvor meget det betyder for selvværd og nærvær for de mennesker som er voldsomt ramte i forvejen. Der må
findes andre steder at spare end hos de mest sårbare mennesker i kommunen. Det er ubærligt at se hvor ked af det han
er, og det gav ham en svær nedtur at skulle tackle. Jeg vil med glæde stille mig til rådighed sammen med hans mor for at
forklare hvad dette sted har betydning for brugerne og her for hans hverdag og selvværd.. i håb om at dette svar kan
hjælpe med til at bevare dette fristed, sender jeg mine største og inderligste ønsker for brugerne af Hjerneskadeforeningen.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4796534
Dato for oprettelse: 2022-11-15 08:59:24

Afsender

Navn: Karin Boe
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Luk ikke det fantastiske tilbud, jeg arbejder selv med udviklingshæmmede og har oplevet deres koncerter mange gange,
de spreder så megen glæde og vores beboere elsker når de kommer forbi, det er noget at spejle sig i
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15-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5512613
Dato for oprettelse: 2022-11-15 11:04:40

Afsender

Navn: Karin djernæs
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er ystet over at foreningen skal lukke. For mig Personligt er det en katastrofe. Jeg fin en blodprop i hjernen i 2016 og
sin jan 2017 været medlem af foreningen. Her går jeg til Krea og maleri. Samt deltager i samvær og. Ture ud af huset og
andet. Eks. Udflugter. Det har været min redning at møde alle disse dejlige mennesker som er i samme situation med
diverse handicap.. Hilsen Karin
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5951168
Dato for oprettelse: 2022-11-18 14:50:18

Afsender

Navn: Karina Due lorentzen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Luk ikke det kreative værksted fordi det er et godt sted og jeg var med til at starte det op
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2023774
Dato for oprettelse: 2022-11-14 19:02:35

Afsender

Navn: Karina Due lorentzen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er et godt band og vi kan ikke undvære dem og hvorfor skal det gå ud over os
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7533043
Dato for oprettelse: 2022-11-14 23:22:39

Afsender

Navn: Kathrine Thulin
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg mener at det vil være katastrofalt at lukke musik og medieværkstedet. Jeg har fulgt stedet igennem de sidste knap 10
år og besøgt stedet et par gange. Et sted som skaber tilhørsforhold, noget at stå op til, selvstændighed og sammenhold.
Det her sted kan noget helt særligt som Århus kommune ikke vil undvære.
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25-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4593290
Dato for oprettelse: 2022-11-14 17:53:03

Afsender

Navn: Katrine Gadegaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg skriver, fordi jeg ikke mener, man bør spare på et område, der, i mine øjne, er så stort et potentiale i. Musik og
Medieværkstedet formår at bygge bro mellem grupper af mennesker og nedbryde forforståelse for hvad handicap er. Jeg
tror på, der er mange flere muligheder for dagtilbuddet og for at integrere de handicappede i samfundet. Derfor bør der ikke
spares på dette område, men nærmere tillægges flere ressourcer og om ikke andet bør man imødekomme det potentiale,
de besidder, ved at bevare dagtilbuddet.
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25-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4335526
Dato for oprettelse: 2022-11-23 16:44:02

Afsender

Navn: Kenneth Bremer
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Masser af skadede personer benytter Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland lokaler, bl.a. til aktiviteter, arrangementer,
kurser m.m. Tit mødes man en grupper, f.eks. Afasi-Cafe hver mandag eftermiddag, og støtter alle med vanskeligere med
ens sproget. Kommune har ikke tilbud med tale træning efter man har 2-4 forløb med IKH. 300.000 kr bliver skæret af
kommunen og = Hjerneskadeforeningen lokaler bliver lukket. Trist udmelding, kommunen skal tænke sig om, og tænke
allerledes, i stedet for at skære 300.000 kr af budgettet.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2531197
Dato for oprettelse: 2022-11-21 10:46:19

Afsender

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

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Mødestedet er en stærk motivationsfaktor mht.at jeg kommer hver dag ud af hjemmet. Mødestedet er lige som mit andet
hjem. Før jeg kom til mødestedet har jeg været meget trist og ensom. Jeg havde følelsen af at mit liv var meningsløst og
gået i stå. Siden jeg er begyndt at komme i mødestedet har jeg det meget bedre med mig selv. Jeg er mere glad og
taknemmelig for at mødestedet findes, da jeg ikke føler mig anderledes og forkert der. Udover den hjælp jeg får fra
medarbejderne, er den tillid og den sammensætning af fællesskabet den største årsag til at jeg kommer i mødestedet. Det
er ængsteligt at tænke på at mødestedet vil lukke. Mødestedet er løsning til min daglige udfordringer. Jeg appeller til
politikerne i håb om at de vil tænke på os som er syge og udsatte. Khaled
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3528472
Dato for oprettelse: 2022-11-20 22:01:12

Afsender

Navn: Khaled Mansour
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hermed høringssvar i henhold til forslaget Da jeg hørte, at Mødestedet i Gellerup skal afvikles, blev jeg som boger og tidl.
formand for afd. 4 Gellerupparken bekymret med denne forslag. Jeg har igennem mange år set mødestedet, som et
centralt forebyggende og aflastende socialsted i Gellerup, hvor den fungere som et centralt samlingspunkt for ensomme,
social udsatte og problematiske personer. Jeg er bekymret for afvikling af mødestedet. Afvikling vil resultere i, at de
omkringliggende fællesskaber og foreninger vil oplive, at disse nogle brugere af mødestedet kan skabe udfordringer.
Mødestedet er med at samle dem, som ellers ville skabe udfordringer for os eller andre fællesskaber/foreninger. De fleste
foreninger har ikke den ekspertise indenfor disse brugers behov og kan derfor ikke tilbyde brugerne den samme grad af
hjælp, som de faglige tilknytningspersoner kan fra mødestedet. Gellerup i hele taget har brug for, til et sådant sted som kan
give brugerne, et fællesskab, tryghed, omsorg og nedbrydning af tabu omkring psykisk sygdom. Derfor vil jeg opfordre til,
lad venligst være med at lukke Mødestedet. Khaled Mansour
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15-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5189738
Dato for oprettelse: 2022-11-15 09:57:54

Afsender

Navn: Khalil i. El- Miari
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det betyder meget for mig, at jeg kommer i mødestedet. Det er mit andet hjem, og et sted hvor jeg føler mig anerkendt og
forstået. Siden jeg er begyndt at komme til mødestedet har jeg fået meget bedre. Mødestedet har både været en hjælp for
mig og min familie. Jeg har før mødestedet været meget kaotisk og temperamentsfuld, hvilket har påvirket min kone og
børn. Mine børn er i skolealderen og jeg har haft det meget svært med, at min vrede smittede på dem. Jeg følte mig
magtesløs, og viste ikke, hvad jeg skulle gøre. Siden jeg er begyndt med at være bruger i mødestedet har jeg fået et sted,
hvor jeg kan få mine frustrationer ud og jeg har fået mere ro på i hverdagen. Khalil
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1170303
Dato for oprettelse: 2022-11-16 22:24:46

Afsender

Navn: Kim Trelle
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jamen kære venner det er jo helt tosset!! Hvad er det man siger om Århus? At det skulle være 'Smilets By'�♂️�♂️ Der
er sku da intet at smile af eller til i denne tid med dette fuldstændig vanvittige spareforslag. Det må jo helt klart må være
fremkommet af mennesker som så helt sikker aldrig har prøvet at sidde på den side af skrivebordet hvor de som kan have
det svært og måske ikke bare lige sådan umildbart passer ind i kantinen eller i produktion på fabrikken med 70 andre
ansatte sidder, men derimod har de der sidder på den side af bordet brug for nogle måske specielle/tilrettet rammer for at
bidrage og være en del af det hele. Disse rammer kan man skabe for alle vel ca. 40 ansatte på Musik & Medieværkstedet.
Hvorfor fanden skal de sparkes ud af dette perfekte tilbud for at gøre bekendtskab med nederlag og en modgang som ikke
er rimelig for nogle?? Jeg har selv den stor glæde at kunne kalde mig en ven af huset og en gang i mellem har været så
utrolig heldig at være med i nogle projekter med alle de helt igennem dygtige og gode folk som har deres daglig virke på
Musik & Medieværkstedet. Altså venner det var de gode og dejlige mennesker som stod frem i den trælse nedlukning og
skabte gud ved hvor mange fantastisk koncerter på terrasser og p-pladser i regn og slud for alle de forskellige bosteder
bla. som jo på det nærmest var afskåret fra socialt hygge og samvær samt ikke mindst deres familier. Der kan man virkelig
se hvad der sker med folk i deres udvikling når de har et sted som Musik & Medieværkstedet at møde ind på hver dag og
samtidig har lysten til at blive i det. Til slut vil jeg sige. Kære Rådmand Anders Winnerskjold det kan i skam godt gøre
bedre i Århus ik?? Mvh. Kim Schrøder Trelle
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0658134
Dato for oprettelse: 2022-11-16 14:57:30

Afsender

Navn: Kirsten abrink illum
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

jeg Har haft kendskab til musik og medieværkstedet gennem talrige år. I mit arbejdsliv som både pædagog og fælles skole
leder af skole for unge med særlige behov… har også medie værkstedet været en vigtig og livs kvalitets nødvendighed for
mange af vores unge elever.. et kreativt og livgivende miljø og da ikke mindst musikalsk…. Århus kommune SKAM JER
hvis i lukker dette sted �og sætter mange dejlige musikalske og kreative mennesker tilbage i sofaen eller… det der er
værre . Tag i stedet på besøg og lyt til disse talenters musikalitet og berigende samvær ,og giv dem en ekstra god bevilling
��de fortjener det og har bragt glæde til så mange mange mennesker… både i og ikke mindst også “ udenfor” systemet.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4011923
Dato for oprettelse: 2022-11-20 22:26:30

Afsender

Navn: Kirsten Andkjær Petersen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Høringssvar vedrørende Aarhus Kommunes sparekatalog og udviklings- og omstillingsplan fra Sociale Forhold og
Beskæftigelse. Vedrørende Aarhus Kommunes planer om at nedlægge Fristedet. Jeg skriver dette høringssvar som
pårørende til en af Fristedets mangeårige brugere. Jeg er søster til vedkommende. Min bror er 73 år gammel. Han har
været psykisk syg i hele sit voksne liv. Hans tilværelse har været præget af et meget stort medicinindtag og utallige
hospitalsindlæggelser. Noget af det, der har gjort hans tilværelse tålelig, har været de forskellige tilbud om beskæftigelse
og fritidsaktiviteter, som Aarhus Kommune i årenes løb har tilbudt. Vi har desværre igennem tiden oplevet en lang række
nedskæringer og forringelser på området. Eksempelvis blev det meget velfungerende værksted på Psykiatrisk Hospital
nedlagt. Derefter blev det fantastiske tilbud på Katrinebjergcenteret nedlagt. Senest i 2001 blev Fristedet gjort
”brugerstyret”. Brugerstyringen var en ren besparelse, som vi som pårørende ikke kunne opleve som andet end et håb fra
politikernes side om, at stedet nok ville bryde sammen, når brugerne selv skulle styre det. Fristedet er ikke brudt sammen.
Det er faktisk lykkedes brugerne for en symbolsk kommunal bevilling på omkring 600.000 kr. at skabe et helt usædvanligt
godt og varmt tilbud for 30-40, især ældre, sårbare mennesker. Det vil være en katastrofe for min bror og for de andre
brugere, hvis Fristedet lukker. Det vil formentlig føre til nye indlæggelser og et forøget medicinforbrug. Vi har lige overstået
et folketingsvalg, hvor samtlige politiske partier stod i kø for at tilkendegive, at psykiatrien skal styrkes. Det virker
fuldstændig barokt, at Aarhus nu ønsker at lukke et fremragende psykiatrisk tilbud, der oven i købet næsten ikke koster
noget. Det vil så desværre ikke være første gang, det sker. Med venlig hilsen Kirsten Andkjær Petersen Præstehaven 78
8210 Aarhus V
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Høringssvar vedrørende Aarhus Kommunes sparekatalog og udviklings- og omstillingsplan fra 
Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Vedrørende Aarhus Kommunes planer om at nedlægge Fristedet.

Jeg skriver dette høringssvar som pårørende til en af Fristedets mangeårige brugere. Jeg er søster 
til vedkommende.

Min bror er 73 år gammel. Han har været psykisk syg i hele sit voksne liv. Hans tilværelse har 
været præget af et meget stort medicinindtag og utallige hospitalsindlæggelser. Noget af det, der 
har gjort hans tilværelse tålelig, har været de forskellige tilbud om beskæftigelse og 
fritidsaktiviteter, som Aarhus Kommune i årenes løb har tilbudt. 

Vi har desværre igennem tiden oplevet en lang række nedskæringer og forringelser på området. 
Eksempelvis blev det meget velfungerende værksted på Psykiatrisk Hospital nedlagt. Derefter blev 
det fantastiske tilbud på Katrinebjergcenteret nedlagt. Senest i 2001 blev Fristedet gjort 
”brugerstyret”. Brugerstyringen var en ren besparelse, som vi som pårørende ikke kunne opleve 
som andet end et håb fra politikernes side om, at stedet nok ville bryde sammen, når brugerne 
selv skulle styre det. Fristedet er ikke brudt sammen. Det er faktisk lykkedes brugerne for en 
symbolsk kommunal bevilling på omkring 600.000 kr. at skabe et helt usædvanligt godt og varmt 
tilbud for 30-40, især ældre, sårbare mennesker. Det vil være en katastrofe for min bror og for de 
andre brugere, hvis Fristedet lukker. Det vil formentlig føre til nye indlæggelser og et forøget 
medicinforbrug.

Vi har lige overstået et folketingsvalg, hvor samtlige politiske partier stod i kø for at tilkendegive, 
at psykiatrien skal styrkes. Det virker fuldstændig barokt, at Aarhus nu ønsker at lukke et 
fremragende psykiatrisk tilbud, der oven i købet næsten ikke koster noget. 
Det vil så desværre ikke være første gang, det sker.

Med venlig hilsen
Kirsten Andkjær Petersen
Præstehaven 78
8210 Aarhus V
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6016190
Dato for oprettelse: 2022-11-14 14:01:43

Afsender

Navn: Kirsten Frank
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det vil være en katastrofe at lukke dette sted,som er til glæde for utroligt mange,ikke kun dem som synger og spiller ,men
også for de mange som lytter til musikken og sangen og når man hører om hvor aktive de er i både ind og udland med stor
succes. Man kan se glæden i de unge mennesker,hver gang de er på. Hvor vil I så have de skal være og lave?
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5919771
Dato for oprettelse: 2022-11-23 16:35:45

Afsender

Navn: Kirsten Gad
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Nej til lukning af Det kreative Værksted. Tag ikke dette sted fra de mennesker, som finder en mening i hverdagen med at
komme her. Vis empati for dem som har brug for dette værksted. I stedet foreslår jeg at nedprioritere de store meningsløse
havne planer. Disse mennesker overlever med dette tilbud. De kunne give langt større udgifter, hvis de mistede den glæde
i livet. Please tænk jer om en ekstra gang, før I lukker dette åndehul for dem. Med venlig hilsen Kirsten Gad
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23-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3459512
Dato for oprettelse: 2022-11-23 04:30:42

Afsender

Navn: Kirsten Høyer
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg vil kraftigt opfordre til, at I fjerner Det Kreative Værksted fra Sparekataloget. Værkstedet gør et helt unikt stykke
arbejde for en gruppe udsatte borgere, der ikke trives i større aktivitets og - beskæftigelsestilbud. Stedet udgør en vigtig
kvalitet for brugerne og i lokalsamfundet og er en kæmpe succes med sin helt egen kreative pædagogik. Med venlig hilsen
Kirsten Høyer
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9508437
Dato for oprettelse: 2022-11-15 11:04:32

Afsender

Navn: kirsten kaae
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er vigtigt for udsatte og syge bl.a børn, at beholde medieværkstedet, da det giver livskvalitet
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23-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0656189
Dato for oprettelse: 2022-11-23 21:31:17

Afsender

Navn: Kis Holm Laursen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Aarhus d. 23. November 2022 Høringssvar MSB nr. 13. Vedr. BPA Som hhv. ergoterapeut, handicapkonsulent og mor til
en pige på 25 med BPA, og som socialrådgiver og mor til en ung på 21 år med BPA, har vi vores bekymringer om dette
spareforslag: Først tænker vi: ”Sikke en god ide, at man ønsker en bedre udredning af borgerens behov ved vurdering og
udmåling af BPA. Det kan alle da kun være glade for”. Men det vækker stor undring, hvad der står videre i spareforslaget.
Det undrer os, at der lægges op til at en bedre faglig udredning af borgerens behov automatisk giver en besparelse. Vi har
svært ved at se, at der er lighedstegn imellem bedre udredning af behov og en besparelse. Der kan jo også være den
situa-tion, hvor en bedre faglig udredning af behovet viser et øget behov. Kan det ikke ? Det vækker bekymring hos os i
forhold til formuleringerne: En sundhedsfagligt uddannet person bliver undervejs i teksten til en sundhedsmedarbejder, der
i samarbejde med rådgiver kan bidrage til en tværfaglig kvalificeret udredning af den enkelte borgers behov for støtte til
mestring i eget hjem. Vi undres over dette skift og tænker om det her forslag kræver en ekstra gennemgang. For hvem af
ovenstående skal have dialogen med borgeren? Hvem skal vejlede borgeren i kompenserende velfærdsteknologier, der
skal instal-leres i hjemmet? Er det den samme der skal arbejde med borgerens mestring? Vi kan være bange for, at
“mestring” i praksis betyder: Lad os prøve at påvirke borgeren til “at klare sig” med mindre hjælp. Det er
retssikkerhedsmæssigt dybt betænkeligt, hvis man på den måde vil prøve at nedsætte mængden af hjælp til den enkelte
borger. Det er dybt betænkeligt hvis en faglig vurdering har fokus på at nedsætte hjælpen fremfor at finde det rette niveau
for hjælp hos borgeren. Lidt om BPA-ordningen (https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2017/10325) Borgerne i
målgruppen til SL§96 er i høj grad afhængige af kompensation, i form af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner,
og har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand. BPA-tildeles når der er tale om et
hjælpebehov, der ligger ud over, hvad der kan ydes som personlig og praktisk hjælp, eller ud over det behov for
ledsagelse, der kan imødekommes efter andre bestemmelser i serviceloven. Det kan f.eks. være behov for hjælp til mange
eller mere spredte opgaver i løbet af døgnet, hvor det er en forudsætning, at hjælperne er til stede for, at borgeren kan leve
et selvstændigt liv. Udmåling af hjælp: Udgangspunktet for udmålingen af hjælp efter §96 er en konkret, individuel
vurdering af borgerens behov for hjælp/kompensation. Denne vurdering tager udgangspunkt i, hvad den enkelte borger
selv kan klare med henblik på at kunne leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede, både i og uden for hjem-met.
Udmålingen af hjælp har dermed et andet sigte end udmåling af personlig og praktisk hjælp i hjemmet. Vurderingen skal
ses i sammenhæng med formålet med BPA efter §96 om at skabe en fleksibel og sam-menhængende ordning, der sikrer
borgerens mulighed for at leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt - sammenlignet med andre unge på samme
alder og i en lignende livssituation (fx. at være stude-rende). En BPA-ordning betyder, at unge og voksne med svære
fysiske handicap har mulighed for være en del af det lokale samfund. De kan gå i biografen, de kan tage fritidsjob mens de
studerer (hvis de har overskud til det), de kan arbejde frivilligt i organisationer – ligesom andre unge og voksne i deres
aldersgruppe. De unge og voksne med en BPA-ordning har en mulighed for at leve et liv hvor de begiver sig væk fra eget
hjem, deltager i uddannelse på planlagte tider, kan arbejde med et fleksibelt fremmøde på arbejdspladser. Men de kan
også have behov for at komme hjem og hvile sig i løbet af dagen - afhængig af dagsform. Hvis hjælpen i stedet udmåles
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23-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

som et puslespil af §83, §84, §95, §97, §100 med flere, vil det betyde, at hjælpen tilbydes i borgerens hjem på forud aftalte
tidspunkter, som ikke altid kan kombineres med at have studie, job og et aktivt fritidsliv. I Århus er feks meget svært at at få
hjemmehjælp til morgen rutiner før dagsholdet møder ind – ca. kl 7.00. Unge med fysisk handicap bruger typisk mere tid på
morgenrutinen end alderssvarende ofte minimum 1,5 til 2 timer – det betyder, at det kan være en udfordring af blive færdig
til studie eller job, hvis man er afhængig af hjælp efter §83. Man kunne være bange for at dette forslag vil kunne koste for
meget økonomisk og personligt og sam-fundsmæssigt. Det er kendt at de unges trivsel på almen plan er truet og det
gælder også for de unge med handicap som er i en ekstra sårbar gruppe i forhold til trivsel. Fra politisk side ønskes det, at
langt flere unge med handicap bidrager aktivt i samfundet - hvad enten det er gennem uddannelse, arbejde, frivilligt
arbejde, politisk arbejde, eller hvad den enkelte formår og bræn-der for. Vi ser det modsatte ske med dette sparetiltag - jo
mindre kompensation i form af praktisk og flek-sibel hjælp - jo mindre kan både ung og voksne bidrage og trives. Denne
udvikling gavner ingen - hverken på kort eller langt sigt. Politikerne i Århus bør stå stolte frem og fortælle at BPA-ordningen
er startet i Århus og at den i starten hed Århus-ordningen”. Startet for at lade de unge flytte ud fra institutionerne og i egen
bolig. Den davæ-rende Aarhus-ordning byggede på værdier om individets frihed og selvstændighed. Vi håber at I vil stille
jer frem og fortsat støtte op om værdier, der stiller mennesker med handicap fri til at leve det liv de selv øn-sker. Vi håber at
vores høringssvar skaber refleksion over om det kan være for dyrt – økonomisk og menneske-ligt at spare på hjælpen til
unge og voksne der er helt almindelige mennesker med et fysisk handicap og deraf et stort behov for hjælp i hverdagen.
Tak fordi du læste med. Vi står gerne til rådighed for uddybning. Mvh. Kis Holm Laursen, Ergoterapeut, Handicapkonsulent
og mor til et unge menneske med en BPA-ordning. BPA-ordningen har betydet, at hun har taget en grunduddannelse og
lige nu læser kommunikation og lever et liv som hendes aldersvarende – næsten. Kontakt info: TLF 29882611 – mail:
khl@detunikkebarn.dk Gro Nielsen, Socialrådgiver og mor til et ungt selvstændigt menneske med en BPA-ordning, som
læser me-dicin og har eget firma.
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Aarhus d. 23. November 2022 

 

Høringssvar MSB nr. 13. Vedr. BPA 

Som hhv. ergoterapeut, handicapkonsulent og mor til en pige på 25 med BPA, og som socialrådgiver og mor 

til en ung på 21 år med BPA, har vi vores bekymringer om dette spareforslag: 

Først tænker vi: ”Sikke en god ide, at man ønsker en bedre udredning af borgerens behov ved vurdering og 

udmåling af BPA. Det kan alle da kun være glade for”.  

Men det vækker stor undring, hvad der står videre i spareforslaget. Det undrer os, at der lægges op til at en 

bedre faglig udredning af borgerens behov automatisk giver en besparelse. Vi har svært ved at se, at der er 

lighedstegn imellem bedre udredning af behov og en besparelse. Der kan jo også være den situation, hvor 

en bedre faglig udredning af behovet viser et øget behov. Kan det ikke ? 

Det vækker bekymring hos os i forhold til formuleringerne:  En sundhedsfagligt uddannet person bliver 

undervejs i teksten til en sundhedsmedarbejder, der i samarbejde med rådgiver kan bidrage til en 

tværfaglig kvalificeret udredning af den enkelte borgers behov for støtte til mestring i eget hjem. Vi undres 

over dette skift og tænker om det her forslag kræver en ekstra gennemgang. For hvem af ovenstående skal 

have dialogen med borgeren? Hvem skal vejlede borgeren i kompenserende velfærdsteknologier, der skal 

installeres i hjemmet? Er det den samme der skal arbejde med borgerens mestring? 

Vi kan være bange for, at “mestring” i praksis betyder: Lad os prøve at påvirke borgeren til “at klare sig” 

med mindre hjælp. Det er retssikkerhedsmæssigt dybt betænkeligt, hvis man på den måde vil prøve at 

nedsætte mængden af hjælp til den enkelte borger. Det er dybt betænkeligt hvis en faglig vurdering har 

fokus på at nedsætte hjælpen fremfor at finde det rette niveau for hjælp hos borgeren. 

Lidt om BPA-ordningen (https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2017/10325) 

Borgerne i målgruppen til SL§96  er i høj grad afhængige af kompensation, i form af hjælp til at udføre 

almindelige daglige funktioner, og har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk 

bistand. 

BPA-tildeles når der er tale om et hjælpebehov, der ligger ud over, hvad der kan ydes som personlig og 

praktisk hjælp, eller ud over det behov for ledsagelse, der kan imødekommes efter andre bestemmelser i 

serviceloven. Det kan f.eks. være behov for hjælp til mange eller mere spredte opgaver i løbet af døgnet, 

hvor det er en forudsætning, at hjælperne er til stede for, at borgeren kan leve et selvstændigt liv. 

Udmåling af hjælp: 

Udgangspunktet for udmålingen af hjælp efter §96 er en konkret, individuel vurdering af borgerens behov 
for hjælp/kompensation. Denne vurdering tager udgangspunkt i, hvad den enkelte borger selv kan klare 
med henblik på at kunne leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede, både i og uden for hjemmet.  

 

Udmålingen af hjælp har dermed et andet sigte end udmåling af personlig og praktisk hjælp i hjemmet. 
Vurderingen skal ses i sammenhæng med formålet med BPA efter §96 om at skabe en fleksibel og 
sammenhængende ordning, der sikrer borgerens mulighed for at leve et så normalt og selvstændigt liv 
som muligt - sammenlignet med andre unge på samme alder og i en lignende livssituation (fx. at være 
studerende). 

 



707/1097

 

 

En BPA-ordning betyder, at unge og voksne med svære fysiske handicap har mulighed for være en del af 
det lokale samfund. De kan gå i biografen, de kan tage fritidsjob mens de studerer (hvis de har overskud til 
det), de kan arbejde frivilligt i organisationer – ligesom andre unge og voksne i deres aldersgruppe.  

 

De unge og voksne med en BPA-ordning har en mulighed for at leve et liv hvor de begiver sig væk fra eget 
hjem, deltager i uddannelse på planlagte tider, kan arbejde med et fleksibelt fremmøde på arbejdspladser. 
Men de kan også have behov for at komme hjem og hvile sig i løbet af dagen - afhængig af dagsform. 

 

Hvis hjælpen i stedet udmåles som et puslespil af §83, §84, §95, §97, §100 med flere, vil det betyde, at 
hjælpen tilbydes i borgerens hjem på forud aftalte tidspunkter, som ikke altid kan kombineres med at have 
studie, job og et aktivt fritidsliv. I Århus er feks meget svært at at få hjemmehjælp til morgen rutiner før 
dagsholdet møder ind – ca. kl 7.00.  Unge med fysisk handicap bruger typisk mere tid på morgenrutinen 
end alderssvarende ofte minimum 1,5  til 2 timer – det betyder, at det kan være en udfordring af blive 
færdig til studie eller job, hvis man er afhængig af hjælp efter §83. 

 
Man kunne være bange for at dette forslag vil kunne koste for meget økonomisk og personligt og 
samfundsmæssigt. Det er kendt at de unges trivsel på almen plan er truet og det gælder også for de unge 
med handicap som er i en ekstra sårbar gruppe i forhold til trivsel.  

 

Fra politisk side ønskes det, at langt flere unge med handicap bidrager aktivt i samfundet - hvad enten det 
er gennem uddannelse, arbejde, frivilligt arbejde, politisk arbejde, eller hvad den enkelte formår og 
brænder for. Vi ser det modsatte ske med dette sparetiltag - jo mindre kompensation i form af praktisk og 
fleksibel hjælp - jo mindre kan både ung og voksne bidrage og trives. Denne udvikling gavner ingen - 
hverken på kort eller langt sigt. 

 

Politikerne i Århus bør stå stolte frem og fortælle at BPA-ordningen er startet i Århus og at den i starten hed 
Århus-ordningen”. Startet for at lade de unge flytte ud fra institutionerne og i egen bolig. Den daværende 
Aarhus-ordning byggede på værdier om individets frihed og selvstændighed. Vi håber at I vil stille jer frem 
og fortsat støtte op om værdier, der stiller mennesker med handicap fri til at leve det liv de selv ønsker.  

 

Vi håber at vores høringssvar skaber refleksion over om det kan være for dyrt – økonomisk og menneskeligt 
at spare på hjælpen til unge og voksne der er helt almindelige mennesker med et fysisk handicap og deraf 
et stort behov for hjælp i hverdagen.  

 

Tak fordi du læste med. Vi står gerne til rådighed for uddybning.  

 

Mvh. 

 

Kis Holm Laursen, Ergoterapeut, Handicapkonsulent og mor til et unge menneske med en BPA-ordning. 
BPA-ordningen har betydet, at hun har taget en grunduddannelse og lige nu læser kommunikation og lever 
et liv som hendes aldersvarende – næsten. Kontakt info: TLF 29882611 – mail: khl@detunikkebarn.dk 

 

Gro Nielsen, Socialrådgiver og mor til et ungt selvstændigt menneske med en BPA-ordning, som læser 
medicin og har eget firma. 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0286922
Dato for oprettelse: 2022-11-14 13:33:50

Afsender

Navn: Kjeld Hansen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

spar venligst ikke her. jeg er hjerneskadet, og venstre side lammet samt flere andre udfordringer.nyder den ene gang om
ugen at komme lidt ud, se andre ligestillet og udfordre mig fysisk og kognitivt. håber i kommer på andre steder at spare. det
I påtænker rammer en i forvejen svag gruppe hårdt mig inklusiv.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Klaus Hoffmann Markussen 

Privatperson 

 

HS5732734 

H520 
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5732734
Dato for oprettelse: 2022-11-14 17:03:54

Afsender

Navn: Klaus Hoffmann Markussen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg syntes det ville være en skam at lukke noget med så godt et formål, der har hjulpet så mange mennesker med at få en
bedre tilværelse, jo mere man fjerne sådan nogle steder som det her, desto sværere bliver det for folk som ikke har det
godt at få det bedre, ud det er den forkerte form for udvikling, så jeg syntes for at i verden at vi skal bevare Musik og
Medieværkstedet
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Kristian Benee 

Privatperson 

 

HS2490871 

H520 
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2490871
Dato for oprettelse: 2022-11-14 20:50:36

Afsender

Navn: Kristian Benee
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har fra siden fuldt med og set resultaterne af det arbejde og det tilbud der er Musik og Medieværkstedet. Det er et unikt
tilbud, og giver tydeligt nogle mennesker en hverdag, de ikke kan få på andre måder, og hvor de endda få mulighed for at
glæde endnu flere. Jeg håber I vil genoverveje beslutningen om at lukke musik og medieværkstedet.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Kristian Krog 

Privatperson 

 

HS5847154 

H520 
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25-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5847154
Dato for oprettelse: 2022-11-23 21:11:04

Afsender

Navn: Kristian Krog
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Man kan spare mange steder, men ikke de steder hvor det gælder selve grundtilværelsen. Ikke for den der ikke kan selv -
der er det vore andres ansvar. Så luk ikke DKV.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Kristian Rosengaard Nielsen 

Privatperson 

 

HS9862130 

H520 

 
 

  



717/1097

14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9862130
Dato for oprettelse: 2022-11-14 13:43:30

Afsender

Navn: Kristian Rosengaard Nielsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg vil gerne ytre min største modstand på nedlukningen af Musik og Medieværkstedet. Jeg mener, at ved denne
nedlukning fjerner man en af Aarhus Kommunes mest innovative og unikke tilbud - som ikke nogen formår at replikere.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Krystian Vester 

Privatperson 

 

HS6028780 

H520 
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15-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6028780
Dato for oprettelse: 2022-11-15 19:02:33

Afsender

Navn: Krystian Vester
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg synes at det er en mega dårlig ide at byrådet vælger og spare dagtilbuddene væk det kan man simpelthen ikke være
bekendt det er ekstremt opslidende og hør på
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Ksanet Tesfay Habte 

Privatperson 

 

HS3535275 

H520 
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3535275
Dato for oprettelse: 2022-11-24 14:08:20

Afsender

Navn: Ksanet Tesfay Habte
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har boet på Ryhave Kollegiet i fire år, hvor jeg har haft én af medarbejderne på Ryhave Kollegiet som kontaktperson
gennem alle årene. Da jeg flyttede ind på Ryhave Kollegiet kunne jeg ikke forstå eller tale det danske sprog, men med den
rette støtte og hjælp fra min kontaktperson, T, er det lykkes at lære sproget. Hun har hjulpet mig rigtig meget gennem
årene. Når jeg har modtaget vigtige breve, som jeg har skulle forholde mig til, har hun været tilgængelig og understøttet, at
jeg har kunne handle rettidigt. Hun har i høj grad hjulpet mig med at forstå og indgå i systemet. Udover den personlige
betydning, det har haft for mig at have en stabil og fast kontaktperson i mit liv, så er det også vigtigt at fortælle, at der ikke
ville være noget fællesskab på Ryhave Kollegie uden det faste personale. Dette kan ses, når de eksempelvis afholder
ferie, hvor det er tydeligt, at der ikke er nogen til at tage det samme ansvar for vores fællesskab. Det fællesskab, der er på
Ryhave Kollegiet er ikke blot tætte naboer, men det føles som en familie – og dette er skyldes, at det faste personale
kontinuerligt hjælper os med, hvordan vi er det på en god måde. Børnene på Ryhave Kollegiet har en følelse af, at det
faste personale bor her – og det er netop fordi de har skabt et hjemligt og familiært fællesskab. Det ville ikke være i orden
overfor vores børn, hvis de fremover hele tiden skal møde nye frivillige, som de skal forholde sig til. Det er netop det
nævnte fællesskab og den personlige, individuelle støtte, som det faste personale yder gennem deres arbejde, som er
årsagen til, at jeg har lyst til at bo her. Dette ville ændre sig markant, hvis man besluttede at fjerne dem pga. besparelser.
Forslaget om at deres opgaver kan overgå til frivillige er ikke korrekt. De frivillige har ikke samme muligheder for at tage det
ansvar, som det faste personale tager nu. Man har i det her forslag kun taget højde for, hvor mange penge, man kan spare
– men der er ikke taget højde for, hvor godt de penge er givet ud. Det faste personales opgave er at støtte os hver især og
den opgave udfører de.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Lars Jensen 

Privatperson 

 

HS9882899 

H520 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9882899
Dato for oprettelse: 2022-11-22 17:57:03

Afsender

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

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Se vedhæftede dokument
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Høringssvar ift. Aarhus Kommune budget 2023 
 
Sammenhængende indsats for skilsmissebørn 
I bilaget ”Bredere børnefællesskaber”  til budgetforlig 2023 står: 
”Forligspartierne er enige om, at der er brug for et nybrud i måden, som vi samarbejder om børn i 
udfordringer på, og en omstilling i indsatserne til børn og deres familier, som er på vej i udford-
ringer, og som har behov for en ekstra indsats…  skal familierne opleve en sammenhængende og 
kordineret indsats på tværs af dagtilbud, skoler, PPR og Sociale Forhold og Beskæftigelse.”  
 
Min forslag er at familieretshuset tilføjes til oplistningen: 
skal familierne opleve en sammenhængende og kordineret indsats på tværs af dagtilbud, skoler, 
PPR, Familieretshuset og Sociale Forhold og Beskæftigelse.” 
 
Familieretshuset er siden 2019 en ny social myndighed under Socialministeriet. Lovgivernes formål 
med at ressortoverføre denne myndigheds opgaver til Socialministeriets ressort har også været at 
sikre en sammenhængende og koordineret indsats, også for skilsmissebørn og -familier, der jo 
oftere end kernefamilier ender med udfordringer og behov for kommunale udgifter.  Det er 
Socialministeriets opfattelse, at potentialet i reformen fra 2019 endnu ikke er fuldt realiseret. 
 
Aarhus Kommune bør søge at realisere dette potentiale i kommunen. Hvis hjemmel til dette er 
uklart må rådmanden (evt. via KL) rette henvendelse til den kommende socialminister med henblik 
på at skabe rammer for at Familieretshuset (evt. som pilotimplementering) også kan inddrages i en 
sammenhængende og koordineret indsats for familierne i Aarhus Kommune. 
 
Det kan her bemærkes at organisationer, der repræsenterer samværsforældre, giver udtryk for at 
visse kommuner ikke fuldt ud inddrager samværsforældre som ressourcer og i stedet iværksætter 
udgiftskrævende kommunale alternativer.  Der synes at være et besparelsespotentiale for 
kommunen i at inddrage samværsforældre til at løse opgaver for børn i vanskeligheder frem for 
kommunalt betalte alternativer. 
 
Beskikket privatpraktiserende socialrådgiver som koordinerende tovholder 
I forhold til den konkrete implementering stå der i i det vedtagne budgetbilag ift. implementering 
af modellen ”relationel velfærd som samarbejdsmodel”: 
”Med til det styrkede samarbejde hører, at der udpeges en fast tovholder i hver enkelt sag, som 
påtager sig rollen med at koordinere og holde snor i barnets og familiens forløb, sikre fremdrift og 
sikre samarbejde med forældrene.” 
 
Mit forslag er, at der åbnes mulighed for – evt. på forsøgsbasis - at den faste tovholder kan være 
en privatpraktiserende socialrådgiver, valgt af forældrene og betalt af kommunen.  En sådan 
”beskikket socialrådgiver” vil være parallelt til at borgere for beskikket en advokat i visse 
straffesager eller at en læge udarbejder en psykologhenvisning, hvor borgeren så selv vælger 
psykolog. 
 
At selv kunne vælge sin tovholder kan antages at være afgørende for at understøtte den tillid og 
personkemi som må antages at bidrage til at ”relationel velfærd som samarbejdsmodel” fungerer.    
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Introduktionen af stillingskategorien ”beskikket privatpraktiserende socialrådgiver” vil desuden 
gøre socialrådgivervejen mere attraktiv som uddannelsesvalg, idet der vil være flere karriereveje 
at gå i løbet af et arbejdsliv. 
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Lasse Aagaard 

Privatperson 
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H520 
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3837218
Dato for oprettelse: 2022-11-24 11:07:56

Afsender

Navn: Lasse Aagaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Alle individer søger efter en tilværelse i deres hverdag, som skal give en opnåelse af lykke og meningsfuldhed. Derfor er
det mig en gåde, at man som kommune ønsker at fjerne den meningsfulde hverdag for nogle borgere som i forvejen slås
med en masse udfordringer. Det kreative værksted er et magisk sted som giver overskud og en følelse af mening og
dermed også lykke, til mennesker som i forvejen har en masse udfordringer at skulle håndtere. I stedet for at lukke DKV
skulle man derfor i stedet forsøge, at skabe flere af sådanne tilbud, for de menneskelige udviklingsmuligheder som DKV
skaber hos hver enkelt elev er ikke noget man kan sætte en pris på og derfor heller ikke noget som kan spares væk.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Lasse Andersen 

Privatperson 
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3251192
Dato for oprettelse: 2022-11-14 09:39:27

Afsender

Navn: Lasse Andersen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Som pårørende til en bruger af Det Kreative Værksted i Malling, vil jeg kraftigt anbefale at de foreslåede sparetiltag
ændres, så Det Kreative Værksted fortsat kan eksistere i sin nuværende form. Det Kreative Værksted er et fantastisk
opholdssted for en række borgere, ellers nemt vil 'falde gennem' systemet. Hvis værkstedet lukkes, vil dets nuværende
brugere skulle finde andre lignende tilbud øvrige steder i kommunen, men det vil for en stor del af stedets brugere være
svært eller umuligt i praksis, både af økonomiske og praktiske omstændigheder. En lukning af Det Kreative Værksted vil
derfor sandsynligvis svække livskvaliteten for en i forvejen udsat gruppe borgere. Derfor må det fremlagte sparekatalog
revurderes, så Det Kreative Værksted fortsat kan være et tilbud for kommunens borgere.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Lasse Mortensen 

Privatperson 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5153809
Dato for oprettelse: 2022-11-22 11:57:09

Afsender

Navn: Lasse Mortensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Ja hva kan man egentlig få for 35 kroner. Ja man kan få en ½ fadøl ved åen, 3 x ½ håndmadder, en god kop kaffe, ja det
er ikke meget, men tænk man kan få en dejlig dag på et fantastisk sted, Musik & Medieværkstedet, hvis man er et
menneske med et udviklings handicap. Det er helt vildt. Det koster Aarhus kommune 35 kroner i døgnet, at have en borger
i en hel dags tilbud på "Værkstedet". Jeg tillod mig at tjekke det på tilbudsportalen.dk/§104 institutioner/Aarhuskommune
og sørme om ikke der ikke sort på hvidt står at 35 kr. er det de giver pr. borger. Nu bliver jeg endnu mere bekræftet i, at det
er vores borgerpligt at gøre de bestemmende myndigheder (læs:politikerne) opmærksomme på at de disponerer forkert.
Hvis man tror man kan slippe med 35 kr. i døgnet/borger, hvis man lukker Musik & Medie værkstedet, ja så bliver man
voldsomt......altså rigtig voldsomt overrasket. Jeg ved ikke hvordan "regnearksfolkene" har regnet den ud, men der er
ihvertfald et par mellemregninger de har glemt.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Laura S. 

Privatperson 

 

HS3772735 

H520 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3772735
Dato for oprettelse: 2022-11-20 11:40:27

Afsender

Navn: Laura S.
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Kære Aarhus Kommune Jeg ved, at det er en kompleks sag, hvilke områder der skal spares på, og alle områder vil helst
se sig undset. Jeg synes, at det er vigtigt, at I først og fremmest fokuserer på jeres kerneområde, hvor handicapområdet
efter min mening indgår. Det betyder ikke, at der slet ikke skal spares, men jeg håber at I har regnet alle omkostningerne
ved at lukke Musik og Medieværkstedet, da der kan blive flere økonomiske og sociale omkostninger ved at lukke og skulle
genstarte et sted, som i forvejen fungerer ifølge ansatte og brugere. Jeg ville se på, hvor der kan spares på områder, som
autonome borgere har større ballast til at kunne klare sig igennem. Brugere på Musik og Medieværkstedet har færre
muligheder end normalbefolkningen, og det er os, som har mulighed for at give dem nogle meningsfulde rammer, som de
kan fylde ud med, hvad der er meningsfyldt for dem, hvis vi vælger at prioritere dette. Hilsen Laura
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
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Lena Bengtsson 

Privatperson 
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H520 
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16-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6346221
Dato for oprettelse: 2022-11-16 09:37:59

Afsender

Navn: Lena Bengtsson
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er ked af at I vil lukke kulturhus og bibliotek, der giver en god, trygvog stabil stemning i vores lokalområde.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Lene Kock 

Privatperson 

 

HS5914281 

H520 
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21-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5914281
Dato for oprettelse: 2022-11-21 08:46:23

Afsender

Navn: Lene Kock
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det vel være et stort tab for brugerne, ikke at kunne møde andre ligestillede og blive udfordret med de forskellige aktivitet.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Lene Odgård 

Privatperson 
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H520 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1404297
Dato for oprettelse: 2022-11-10 08:59:12

Afsender

Navn: Lene Odgård
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Vi er heldige på Malling Skole, fordi vi i min klasse har et samarbejde med Det Kreative Værksted. Så sent som for 2 uger
siden var vi til en forestilling på Det Kreative Værksted, og hvor vi efterfølgende nød hinandens selskab i deres skønne og
eventyrlige have. Stykkedet handlede om følelser. Vi skal ses igen i foråret. Vi har brug for mangfoldighed og samhørighed
omkring det at være menneske, hvilket vi får igennem et samarbejde med det Kreative værksted.
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Sparekatalog for MSB 

 

Lene pejstrup 

Privatperson 

 

HS4221514 

H520 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for MSB
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4221514
Dato for oprettelse: 2022-10-29 20:09:36

Afsender

Navn: Lene pejstrup
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det vil være en katastrofe at lukke Det kreative værksted i Malling. Jeg skriver som pårørende til en hjerneskadet og
psykisk syg søn. Der findes ikke i århus kommune et sted min søn kan opholde sig i forhold til hans handicap. Det vil blive
meget omkostningsfuldt for kommunen at støtte op omkring han andet sted og rent menneskeligt vil det være en katastrofe
hvis hans værksted lukker. Han har prøvet adskillige værksteder og det er kun DKV der har kunnet klare opgaven. Det vil
også blive en katestrofe for os som familie da min søns hele velbefindende er afhængig af værkstedet i Malling. Jeg håber
inderligt at blive hørt. Mvh Lene Pejstrup
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1273841
Dato for oprettelse: 2022-11-01 09:07:43

Afsender

Navn: Lene pejstrup
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg skriver som pårørende til en hjerneskadet og psykisk syg søn. Det vil være en katestrofe for min søn hvis Det kreative
værksted lukkes. Og ikke kun for min søn men også for de andre brugere som er nogle af de svageste i vores samfund.
Min søn har prøvet at være på 4 andre værksteder men det har kun været DKV der har magtet opgaven. Han kan ikke
opholde sig på et stort sted med mange brugere. Det vil blive meget dyrere for kommunen at skulle støtte op om brugerne
andre steder. Da det er helt klart at der ikke andre steder er de kompetencer til de Aller svageste personer i vores
samfund. Det vil blive en stor katestrofe for både min søn og hans familie. Håber inderligt at blive hørt.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4833912
Dato for oprettelse: 2022-11-10 18:29:40

Afsender

Navn: Lene Poulsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er pårørende til en person, som hver dag kommer på Det kreative Værksted. Det betyder utroligt meget for hende at
komme til et velfungerende og imødekommende sted og det vil være en meget dårlig ide at nedlægge stedet.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6677481
Dato for oprettelse: 2022-11-15 12:04:48

Afsender

Navn: Lilian Jarsbo
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg kender 1 af brugerne på værkstedet, og ved hvor meget det betyder for ham og hvor meget glæde de skaber for andre
mennesker. De har brug for dette særlige sted, de er ikke en stor udgift for kommunen, men det kan de blive hvis de ikke
har dette fællesskab om musikken. Jeg vil opfordre de ansvarlige politikere til at sætte sig grundigt ind i , hvem der bruger
og bidrager til musik og medieværkstedet. Læs bogen “Gårdsanger af en anden verden” skrevet af aarhusforfatteren
Malene Fenger-Grøndahl. Den omhandler en af brugerne/ musikere :Sonni Blom Christensen. Det vil overbevise jer om at
stedet skal bestå.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4144716
Dato for oprettelse: 2022-11-15 15:57:42

Afsender

Navn: Linda Poulsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg synes det er synd lukke musik og medie værkstedet når nogen person er så glade ved det
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7237532
Dato for oprettelse: 2022-11-24 17:19:44

Afsender

Navn: Line Aagaard Jensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Dette er et fælles høringssvar fra os, der bor på Ryhave Kollegiet. Vi vil gerne belyse, hvilken betydning, det har for os at
bo på Ryhave Kollegiet – og i særdeleshed hvilken betydning det faste personale har for vores oplevelse med at bo her.
Der er flere ting, som er vigtige at nævne ift. spareforslaget, hvor man påtænker at lave en besparelse på det faste
personale samt idéen om, at de opgaver de udfører ville skulle overgå til civilsamfundet. Vores personlige erfaringer med
at bo på Ryhave Kollegiet og være modtagere af det tilbud, hvori det faste personales arbejde indgår, er, at det er
altafgørende, at der er fast personale i indsatsen. Det er vores oplevelse, at det skaber en tryghed, at der er fast personale,
som støtter os. Vi er alle sårbare på forskellige måder – og det i sig selv at være enlig, ung mor er sårbart i sig selv. Det er
vigtigt for os at påpege den stærke tilknytning, der er til det faste personale. Dette er især relevant, fordi vi ikke er
interesseret i at bo i et tilbud, hvor vi ville skulle sætte børnene i en position, hvor de skal forholde til sig mange nye
ansigter. Det faste personale er dem, der sørger for, at vi har et fællesskab, som opleves og føles som en familie. Dette
ville ikke være muligt, hvis det faste personale ikke var her til at facilitere og understøtte fællesskabet. Det er altså ikke
noget, der er opstået af sig selv, men derimod gennem deres store arbejde i at skabe et miljø, der føles rart og hjemligt for
os. Hvis man fjerner det faste personale fra Ryhave Kollegiet, vil der komme til at mangle nogen, der påtager sig ansvaret
for fællesskabet- og områderne. Det er dem, der sørger for at holde ro og orden, så man har lyst til, og føler sig tryg i, at
bruge fællesområderne og tage sine børn med. Det er gennem det fællesskab, som det faste personale er tovholdere for,
at der opstår tætte relationer familierne iblandt – det er disse relationer, vi kan tage med, når vi flytter herfra – og det er det
faste personales fortjeneste. Fællesskabet er nemlig også med til at hjælpe med, at vi kan få øje på hinanden, så vi kan
dele oplevelser og erfaringer omkring dét at være ung mor. Vi kan støtte os op ad hinanden. Hvis man fjernede det faste
personale, havde vi med stor sandsynlighed ikke fået den erfaring med – så havde vi formentlig ”bare” været naboer. En
besparelse, der lyder på at fjerne det faste personale fra Ryhave Kollegiet, kunne lige så godt være en nedlukning af
stedet, da det ville være at fjerne dét, som gør at tilbuddet er hjælpsomt for os at bo i.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6016481
Dato for oprettelse: 2022-11-23 06:35:34

Afsender

Navn: Line Attermann
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det kreative værksted er en optimal mulighed for at give mennesker, der er har brug for ro og tryghed dette. Mennesker,
der har ekstremt individuelle behov og er afhængig af, at voksne mennesker kan hjælpe dem med dette. De behov og
rammer giver det kreative værksted dem. Jeg kender to mænd, som har deres hverdag på det kreative værksted og har
haft det i mange år. Strukturen og roen det giver dem er altafgørende for dem. At se hvordan de to nyder at fortælle om
deres relationer og oplevelser på værkstedet er livsbekræftende.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4149487
Dato for oprettelse: 2022-11-23 06:36:16

Afsender

Navn: Line Attermann
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det kreative værksted er en optimal mulighed for at give mennesker, der er har brug for ro og tryghed dette. Mennesker,
der har ekstremt individuelle behov og er afhængig af, at voksne mennesker kan hjælpe dem med dette. De behov og
rammer giver det kreative værksted dem. Jeg kender to mænd, som har deres hverdag på det kreative værksted og har
haft det i mange år. Strukturen og roen det giver dem er altafgørende for dem. At se hvordan de to nyder at fortælle om
deres relationer og oplevelser på værkstedet er livsbekræftende.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4520328
Dato for oprettelse: 2022-11-23 06:38:34

Afsender

Navn: Line Attermann
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det kreative værksted er en optimal mulighed for at give mennesker, der er har brug for ro og tryghed dette. Mennesker,
der har ekstremt individuelle behov og er afhængig af, at voksne mennesker kan hjælpe dem med dette. De behov og
rammer giver det kreative værksted dem. Jeg kender to mænd, som har deres hverdag på det kreative værksted og har
haft det i mange år. Strukturen og roen det giver dem er altafgørende for dem. At se hvordan de to nyder at fortælle om
deres relationer og oplevelser på værkstedet er livsbekræftende.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2104147
Dato for oprettelse: 2022-11-23 06:38:32

Afsender

Navn: Line Attermann
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det kreative værksted er en optimal mulighed for at give mennesker, der er har brug for ro og tryghed dette. Mennesker,
der har ekstremt individuelle behov og er afhængig af, at voksne mennesker kan hjælpe dem med dette. De behov og
rammer giver det kreative værksted dem. Jeg kender to mænd, som har deres hverdag på det kreative værksted og har
haft det i mange år. Strukturen og roen det giver dem er altafgørende for dem. At se hvordan de to nyder at fortælle om
deres relationer og oplevelser på værkstedet er livsbekræftende.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6747100
Dato for oprettelse: 2022-11-18 08:16:26

Afsender

Navn: Line Dalgaard Sørensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Musik - og medieværkstedet Aarhus er til glæde for mange: sårbare borgere, der har behov for en beskyttet arbejdsplads
hvor de bliver set, støttet og hjulpet til at passe sit job, og hvor de udvikler deres potentialer på deres præmisser.
Pædagogstuderende, som hvert år står i kø for at komme i praktik derude, fordi det er et dejligt sted at være, med masser
af rum for faglig udvikling. Og ikke mindst de almene borgere, som hvert år enten får glæde af at komme til koncerter og
andre musikalske indslag med de bands, som hører til musikværkstedet - eller får glæde af blandt andet de mange timers
podcast der bliver produceret af borgerne tilknyttet medieafdelingen. Musik - og medieværkstedet har altså en STOR
berøringsflade, og det ville derfor komme til at gå ud over FOR MANGE, hvis stedet ikke bliver bevaret.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4025423
Dato for oprettelse: 2022-11-24 22:19:18

Afsender

Navn: Lisa Esper Sørensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Kære Aarhus kommune- Her på falderebet må jeg bare sige: Jeg har læst samtlige høringssvar, og som underviser på Det
kreative værksted gennem 18 år, kan jeg kun bekræfte, alt hvad der er skrevet om vores helt unikke sted. Det er meget
rørende- og overraskende, hvor udbredt og præcist kendskabet til vores dagligdag på DkV er. Så- tak til alle jer, der har
gjort jer umage med at beskrive stedet så nøjagtigt, som I har. Det betyder uendeligt meget for alle os, der har vores
daglige liv på DkV, og det er mit store ønske, min tro og mit håb, at det vil gøre et lige så stort og klart indtryk på vores
dygtige politikere.. Med venlig hilsen Lisa Esper Sørensen
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8384520
Dato for oprettelse: 2022-11-14 20:39:59

Afsender

Navn: Lisa Jensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg arbejdede i en kort periode for musik og medie værkstedet. jeg var med i det man dengang kaldte Lasse Lindholm
Band.Jeg kan ikke sætte mig ind i hvorfor i vil lukke et så godt tilbud ned, de er gode til det de gør og går meget op i at folk
med handikap på den ene eller anden måde skal have mulighed for at gøre noget de er gode til, der er ikke mange af disse
tilbud i Aarhus. at tage noget der betyder så meget fra dem er helt forkert i mine øjne. Det her tilbud er det eneste de har
og det betyder utroligt meget for dem, så lad være med at tage det fra dem.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2756925
Dato for oprettelse: 2022-11-24 20:46:50

Afsender

Navn: Lisbeth Frandsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det kreative Værksted i Malling. - DkV. Det er så trist - synes jeg, der sommetider besøger på DkV. Hvordan kan man
overhovedet tænke på det som en mulighed - at ville nedlægge Det kreative Værksted i Malling?? Ved man fra
kommunens side, hvilket indsats der bliver gjort på Det kreative Værksted for at disse ærlige, herlige og kærlige elever på
værkstedet kan have et godt liv? Stedet er ikke større end at lærerne kender hver elev og ved hvordan hver eneste, med
de udfordringer de hver især nu har, skal motiveres for at han/hun får succes, med hvilket arbejde de end udfører på
værkstedet. De ansatte lærere på værkstedet er så dedikerede i tilgangen til den enkelte elev, at nye hurtigt kommer til at
føle sig hjemme og er trygge ved at arbejde på dette sted. Det kreative Værksted har ro og struktur på hverdagen, der er
omsorg og kærlighed og der er trygge rammer for eleverne. Der er absolut en grund til at eleverne (næsten) altid ser glade
ud på fotos fra Det kreative Værksted. På værkstedet bliver de behandlet som de mennesker de er. Ikke som en ensartet
gruppe - her bliver taget hensyn og der bliver set på hvilke evner hver enkelt har. - Og de er lige så forskellige som alle
andre grupper af mennesker. Det er så godt at se, hvordan eleverne, kort tid efter at de er startet på DkV, får et helt andet
udtryk i deres øjne. Uroen og utrygheden i deres øjne forsvinder, i stedet er der lys og glæde at se. De fleste af disse
elever har haft nederlag nok i deres opvækst og liv. Det kreative værksted er ikke større end at eleverne kan overskue det
og kan forholde sig til de andre på stedet, ja også føle omsorg for hinanden og folk der kommer på besøg.
Forskellighederne bliver accepteret og de føler at de kan være trygge i dette hus. Lad dog eleverne blive ved med at have
dette sted, hvor de oplever at blive set som hele menneske, med de evner hver enkelt har. Vi vil jo alle gerne have en
meningsfyldt hverdag, det vil disse elever også gerne og det får de på DkV! De mange aktiviteter på Det kreative Værksted
giver mening for eleverne, - her kan de gøre noget, der kan glæde andre. Her er de ikke udsat for det pres og uro der vil
være på et større sted og de mange flere mennesker man der skal forholde sig til. Elevernes forestillinger i drama er en
oplevelse. Haveholdet der passer den store have, hvor eleverne kommer ud i naturen, får sig rørt og får masser af frisk luft
og dagslys. Tekstilværkstedet der fremstiller så mange forskellige ting. Serviceholdet der bygger bænke, skamler og
fuglehuse og køkkenholdet der bruger havens bær og frugter til at lave sund mad. Her er der nogen der kan noget og
andre der kan noget andet, ved fælles hjælp kommer der et færdigt resultat ud af anstrengelserne. Flere har på denne side
nævnt busbænkene, som har fået lov til at stå, nu i flere år, ved stoppestederne - uden at der er nogen vandaler der
ødelægger dem. Projektet ”Forskøn Bredgade” med bla. beplantede kasser og kunstneriske udstillinger i kroens have og
på plænen ved Brugsen, det gjorde en forskel for byen. Udstillinger i sognegården, juleudstilling i kirkens våbenhus hvert år
i december og mange andre aktiviteter i byen. Pasning af haver for pensionister. Musikcafé med karaoke. Er der optræk til
kommune- eller folketingsvalg bliver der holdt valgcafé. Fantasihaven på Tværgade, hvor børnehaver og vuggestuer fra
Malling kommer på besøg og har en herlig stund sammen med eleverne og børnene lærer at der er forskelligheder, - også
hvad mennesker angår. I den lille bod på Værkstedet kan man købe hjemmelavede fuglehuse, sommetider udsmykket i
enten AGF’s eller Brøndbys farver, - jo jo på DkV har man så sandelig også humor. Viskestykker med trykte høns eller
planter. Dækkeservietter med stoftryk, filtede sofapuder, væltesikre skamler til os, der ikke kan nå op i de øverste skabe.
Hjemmelavet syltetøj og hjemmegjort sæbe, kryddersalt og forskelligt andet. Alt sammen fremstillet af eleverne. Det da helt
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ude af proportioner at man tænker på at ville spare på området for disse mennesker der er uden skyld i at være i den
situation de er. I teksten til Om høringen i Sociale Forhold og Beskæftigelse står skrevet: Formålet er at sikre, at der i
fremtiden er de tilstrækkelige ressourcer til de borgere, der har allermest brug for hjælp og støtte. På denne baggrund
indgår der såvel spareforslag som Udviklings- og omstillingsplan i høringen på Sociale Forhold og Beskæftigelses område.
”I spareforslagene og Udviklings- og omstillingsplanen præsenteres den nødvendige udvikling og omstilling, der blandt
andet skal sikre, at færre borgere får brug for omfattende hjælp i fremtiden. Dette skal eksempelvis ske ved at investere i
tidlige indsatser”. Efter min bedste mening er det udviklings- og omstillingsplanen, man her skal lægge vægt på. – ikke et
spareforslag. Måske skulle man overveje at etablere flere mindre kreative værksteder, som Det kreative Værksted i
Malling. Værksteder der er til at overskue for brugerne. Desuden kunne man placere dem i nærheden af bostederne, så
transporten til og fra værkstederne også er til at se over. Det er jo ikke alle disse brugere, der bare lige kan tage med
bussen eller toget.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6722263
Dato for oprettelse: 2022-11-17 09:22:53

Afsender

Navn: Lisbeth Jacobsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har i flere år været bruger af værestedet og det betyder utroligt meget for mig og også for mange andre, Et så
velfungerende sted må bestemt ikke lukke.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4801337
Dato for oprettelse: 2022-11-18 05:43:25

Afsender

Navn: Lise Svinth Jonassen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Tilbuddet for medborgere på Musik- og Medie er et unikt tilbud for udsattte medborgere. Som skatteborger har jeg
forståelse for at der skal findes besparelser og jeg anerkender at det er en svær øvelse. Alligevel håber jeg Aarhus byråd
vil genoverveje beslutningen. Livskvalitet findes mange steder men ikke alle brugerne af dette tilbud kan sætte ord på hvor
unikt dette er for dem. Derfor dette lille indspark.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5983315
Dato for oprettelse: 2022-11-22 12:19:47

Afsender

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

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

• Hvis man var en ko, kunne man foranlediges til at tænke, hvad betyder det, at flytte koen til en anden stald med ”stordrift”
– så kan vi spare penge, og skidt med koens trivsel. • Hvis man er ”normal” og ansat i en virksomhed, der lukker, så har
man suverænt mulighed for selv at vælge sin næste arbejdsplads. • Hvis man er voksen og handicappet, kan man
desværre se frem mod en flytning til ”stordrift” mod ens egen vilje! • Hvis man er en ansvarlig, klog og kompetent
kommune, værner man om de svage og passer godt det, der fungerer!!!! I spareforslaget for lukning af DKV i Malling
beskrives formålet bl.a. således at ”øge fokus på at understøtte, at borgere med handicap bliver en del af et
arbejdsfællesskab”. Hvis man gjorde sig umage og besøgte DKV vil man netop se: • hvordan ”borgere med handicap” ER
en del af et fantastisk arbejdsfællesskab • hvordan den ”formodede” besparelse tifoldigt omsættes til uerstattelige værdier
for borgerne, og ” sikrer, at færre borgere får brug for omfattende hjælp i fremtiden” • hvordan yderst kompetente
medarbejdere rummer, inkluderer, udvikler og skaber omsorg og tryghed for borgerne. Her betyder et ”gearskifte på
området”, som det så smart kaldes, at kommunen netop på området mister uvurderlig arbejdskraft. Som værge og faster
gennem snart 25 år til en mentalt handicappet pige og bruger af DKV, har jeg gennem årene oplevet hvordan ”de
kommunale tilbud” i forskellig grad – men alle slet ikke i tilstrækkelig grad har levet op til kommunens Politiske og Sociale
Vision, og medførte mistrivsel hos hende. Først da hun ”landede” på DKV fik hun en usigelig glæde ved ”at gå på arbejde”
– og det siger jo alt! Hvor foreligger kvalitets-rapporten omkring sammenligningen mellem DKV og de kommunale tilbud i
udsagnet: ”Der er tale om tilbud, der i høj grad ligner tilbuddene på de interne dagbeskæftigelsestilbud”? Det virker helt
grotesk og hult, når kommunen vurderer at to ekstra ansatte vil kunne løfte det kæmpe, pædagogiske kvalitetsarbejde, det
vil blive, at ”samle op” efter lukning af DKV????????? – DET ER UMULIGT! – og får den diametral modsatte effekt end
den tiltænkte besparelses formål: ”at sikre, at der i fremtiden er de tilstrækkelige ressourcer til de borgere, der har allermest
brug for hjælp og støtte”. Jeg vil meget gerne tro på Aarhus kommunes Vision og værdigrundlag, men det kræver, at
Kommunen selv lever op til det! Der står bl.a.: En by, hvor medborgerskab er en værdi, og hvor vi hele tiden gentænker
mulighederne for at leve i og udvikle vores by i fællesskab. En by, hvor alle kan være sunde, trives og være trygge. En by,
hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv …….Og det har brugerne i høj grad på DKV, Værn om det!
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• Hvis man var en ko, kunne man foranlediges til at tænke, hvad betyder det, at flytte koen til en 

anden stald med ”stordrift” – så kan vi spare penge, og skidt med koens trivsel. 

• Hvis man er ”normal” og ansat i en virksomhed, der lukker, så har man suverænt mulighed for selv 

at vælge sin næste arbejdsplads. 

• Hvis man er voksen og handicappet, kan man desværre se frem mod en flytning til ”stordrift” mod 

ens egen vilje! 

• Hvis man er en ansvarlig, klog og kompetent kommune, værner man om de svage og passer godt 

det, der fungerer!!!! 

I spareforslaget for lukning af DKV i Malling beskrives formålet bl.a. således at ”øge fokus på at understøtte, 

at borgere med handicap bliver en del af et arbejdsfællesskab”. Hvis man kikkede op fra sit exel-ark og sine 

budgetmodeller, og besøgte DKV vil man netop se: 

• hvordan ”borgere med handicap” ER en del af et fantastisk arbejdsfællesskab 

• hvordan den ”formodede” besparelse tifoldigt omsættes til uerstattelige værdier for borgerne, og 

” sikrer, at færre borgere får brug for omfattende hjælp i fremtiden”  

• hvordan yderst kompetente medarbejdere rummer, inkluderer, udvikler og skaber omsorg og 

tryghed for borgerne. Her betyder et ”gearskifte på området”, som det så smart kaldes, at 

kommunen netop på området mister uvurderlig arbejdskraft. 

Som værge og faster gennem snart 25 år til en mentalt handicappet pige og bruger af DKV, har jeg gennem 

årene oplevet hvordan ”de kommunale tilbud” i forskellig grad – men alle slet ikke i tilstrækkelig grad har 

levet op til kommunens Politiske og Sociale Vision, og medførte mistrivsel hos hende. Først da hun 

”landede” på DKV fik hun en usigelig glæde ved ”at gå på arbejde” – og det siger jo alt!  

Hvor foreligger kvalitets-rapporten omkring sammenligningen mellem DKV og de kommunale tilbud i 

udsagnet: ”Der er tale om tilbud, der i høj grad ligner tilbuddene på de interne dagbeskæftigelsestilbud”? 

Det virker helt grotesk og hult, når kommunen vurderer at to ekstra ansatte vil kunne løfte det kæmpe, 

pædagogiske kvalitetsarbejde, det vil blive, at ”samle op” efter lukning af DKV????????? – DET ER 

UMULIGT! – og får den diametral modsatte effekt end den tiltænkte besparelses formål: ”at sikre, at der i 

fremtiden er de tilstrækkelige ressourcer til de borgere, der har allermest brug for hjælp og støtte”. 

Jeg vil meget gerne tro på Aarhus kommunes Vision og værdigrundlag, men det kræver, at 

Kommunen selv lever op til det! Der står bl.a.: 

 

En by, hvor medborgerskab er en værdi, og hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at 

leve i og udvikle vores by i fællesskab. En by, hvor alle kan være sunde, trives og være trygge. 

En by, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv  

 

Og det har brugerne i høj grad på DKV, Værn om det!  
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1825829
Dato for oprettelse: 2022-11-22 12:20:16

Afsender

Navn: Liselotte Frederiksen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

En beskæring af Hjerneskadeforeningen vil betyde, at de må lukke aktive værksteder fra 1. januar 2024, dette vil få stor
indflydelse på min hverdag. Deltagelse i aktive værksteder udvikler mit selvværd samt genoptræner meget af den tabte
kunnen efter min hjerneskade. Jeg er sammen med ligestillede, hvor vi lærer meget af hinanden. Det giver en uvurderlig
glæde og livskvalitet at deltage i den faglige dygtige undervisning. Det jeg har oplevet hos Hjerneskadeforeningen har
socialt betydet rigtig meget for mig og min kunnen har forbedret sig væsentligt, og hvis man vælger at lukke værkstederne
er vi mange, der føler at Aarhus Kommune har mistet interessen for os med hjerneskade efter en hjerneblødning/blodprop i
hjernen. Med venlig hilsen Liselotte Frederiksen
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0546343
Dato for oprettelse: 2022-11-14 13:09:01

Afsender

Navn: Liselotte Møller
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg underviser på et keramikhold i Hjerneskadeforeningen Aarhus og jeg ser hvor meget det betyder for mine kursister at
kunne komme afsted og arbejde med noget kreativt. Jeg ser hvad det gør for dem at de kan udveksle med andre med
lignende udfordringer. Og jeg ser den selvtillid og det selvværd det skaber hos den enkelte at opdage at der rent faktisk er
noget der kan lykkes for dem selv med de her nye udfordringer. Jeg har set flere af mine kursister blomstre i løbet af kort
tid af samme grund. Hjerneskadeforeningen gør virkelig en kæmpe forskel i nigle menneskers liv.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2724624
Dato for oprettelse: 2022-11-17 09:25:51

Afsender

Navn: Lone Fuglsang
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

En besparelse på 300.000 vedr. Hjerneskadeforeningen er en virkelig dårlig ide, både for de berørte borgere, men også for
Aarhus Kommune. Besparelsen rammer en meget svag gruppe, som i forvejen kæmper for atopretholde en værdig
hverdag med et rimeligt relevant indhold. Jeg skriver på vegne af min mand (tidligere gymnasielærer på Skanderborg
gymnasium), der har meget svær Afasi. Dvs. at han ikke kan sige noget. Han bruger foreningen til bl.a. taletræning, som
han bare så gerne vil forbedre. Han savner sproget, som jo i mange år som lærer har været og er utrolig vigtig for ham.
Lukker Hjerneskadeforeningstilbud - ja så har han ingen muligheder for at forbedre og vedligeholde sin kommunikation.
Aarhus kommune tilbyder kun taletræningen i en kort periode efter fx en blodprop i hjernen og slet ingen vedligeholdelse.
Efter start hos Hjerneskadeforeningen har han ikke ligget kommunen yderlige til last og har kunnet klare sig selv. Under
Coronanedlukningen var der tydelig nedgang i min mands kommunikationsevner, så hvis foreningen lukker, bliver han nødt
til at genoptage bostøtte, som han er berettiget til. Vil dette spareforslag så i sidste ende være en besparelse for Aarhus
kommune - jeg tror det ikke.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1419170
Dato for oprettelse: 2022-11-21 10:39:04

Afsender

Navn: Lone Graversen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hjerneskade foreningen giver mig livskvalitet, glæde. Jeg arbejder her også og det giver mig selvværd. Jeg lærer meget
her.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0104249
Dato for oprettelse: 2022-11-24 19:05:24

Afsender

Navn: Lone kjær
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Dkv er det mest fantastiske sted, som lever og ånder for at give de udviklingshæmmede borger, en meningsfyldt hverdag.
De forstår at tage hensyn til borgernes individuelle problematikker, så de får en indholdsrig hverdag. Hvis det lukkes vil
mange af borgerne, får svært ved at få en hverdag til at fungere.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3261013
Dato for oprettelse: 2022-11-20 19:16:44

Afsender

Navn: Lone Kramer
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg skriver på vejen af Simon og Jeppe som begge begge har deres daglige gang på det kreative værksted , det vil have
meget stor betydning for dem begge hvis det lukker , det er et faste holdepunkt i deres hverdag at komme der
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1119382
Dato for oprettelse: 2022-11-20 19:16:43

Afsender

Navn: Lone Kramer
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg skriver på vejen af Simon og Jeppe som begge begge har deres daglige gang på det kreative værksted , det vil have
meget stor betydning for dem begge hvis det lukker , det er et faste holdepunkt i deres hverdag at komme der
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1289387
Dato for oprettelse: 2022-11-21 17:03:38

Afsender

Navn: Lone R. Vinther
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det kreative værksted i Malling skal ikke lukkes, da det er et rigtig godt arbejdssted for voksne udviklingshæmmede her
iblandt min nevø. Min nevø har behov for det lille sted med nærhed og tryghed for bl.a. ikke at være udadreagerende.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1755366
Dato for oprettelse: 2022-11-18 14:45:14

Afsender

Navn: Lotte Dideriksen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det kreative værksted skal ikke lukke da jeg kender mange der arbejder der og hver år er der julemarked både på dkv og
eskegården i Beder
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4725872
Dato for oprettelse: 2022-11-19 13:44:54

Afsender

Navn: Louise Elle
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det skal på ingen måde lukkes. Jeg tænker at der er så mange andre steder at spare. Hvilken hverdag skal disse personer
have i fremtiden? I kan fjerne nogle af alle de mellemledere og ledere der ikke bidrager til drift eller effektivisering i det
offentlige. Ta’ et kig i kriminalforsorgen. Og se på de APV undersøgelser der ligger. Og tænk så hvor mange penge I kunne
store på sygedage, hvis ledelsesniveauet blev bedre.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Louise Elle 

Privatperson 

 

HS3039619 

H520 
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19-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3039619
Dato for oprettelse: 2022-11-19 13:44:53

Afsender

Navn: Louise Elle
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det skal på ingen måde lukkes. Jeg tænker at der er så mange andre steder at spare. Hvilken hverdag skal disse personer
have i fremtiden? I kan fjerne nogle af alle de mellemledere og ledere der ikke bidrager til drift eller effektivisering i det
offentlige. Ta’ et kig i kriminalforsorgen. Og se på de APV undersøgelser der ligger. Og tænk så hvor mange penge I kunne
store på sygedage, hvis ledelsesniveauet blev bedre.
 
 
 



799/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Louise Gyldenkærne Sørensen 

Privatperson 

 

HS6623744 

H520 
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6623744
Dato for oprettelse: 2022-11-14 11:33:45

Afsender

Navn: Louise Gyldenkærne Sørensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

For 5 år siden var jeg ansat i en vuggestue som medhjælper. Jeg blev i perioden rigtig syg med spiseforstyrrelse. Jeg
havde det dårligt, var ensom og jeg blev mere og mere presset af at skulle passe ind. Til sidst blev jeg henvist til psyk, hvor
de ville hjælpe mig med spiseforstyrrelsen. Kommunen havde en plan om en masse arbejdsprøvninger for at finde noget
jeg kunne passe ind i, i stedet for at lave noget der passede mig. Det blev efter en lang sygemelding besluttet at jeg skulle
tilbage som praktisk assistent i samme vuggestue hvor jeg blev syg, men jeg måtte ikke have noget med børnene at gøre.
Det blev jeg endnu mere syg af. Jeg er gode venner med én af musikerne i THE MUMES fra Musik & Medieværkstedet, og
jeg fik ved en tilfældighed lov til at komme med ud og spille en koncert. Mit ansvar blev at sælge merchandise for bandet
under koncerten. Jeg er ikke førtidspensionist, men leder af Musik & Medieværkstedet fik lov til at tage mig ind som frivillig,
og vuggestuen blev opsagt. Musik & Medieværkstedet forstod at lægge vægt på at det nok i virkeligheden var alt andet end
netop spiseforstyrrelsen der var årsag til spiseforstyrrelsen. Det blev aftalt at det i første omgang drejede sig om at komme
hjemmefra, om så jeg bare sad med min telefon hele dagen. Langsomt som tiden gik tog jeg mere og mere ansvar under
koncerterne og blev rigtig god til noget. Jeg fik det bedre, blev tryg og min vægt steg. I dag er jeg selvhjulpen, og bor i et
opgangsfællesskab hvor jeg klarer mig med minimal støtte. Jeg har fået fast arbejde i et køkken hvor jeg med tiden har fået
et stort ansvar som jeg kan klare. Dét at nogen så mig, og forstod hvad tid og tryghed kan, er grunden til at jeg i dag er helt
ude af sygdommen og kan klare mig selv og have et arbejde. Jeg tør ikke tænke på hvor jeg havde været i dag, hvis ikke
jeg tilfældigvis kom med ud og spille den koncert. Hvis I lukker Musik & Medieværkstedet, lukker i muligheden for den her
slags historier. Der er brug et sted der har tid og overskud til at rumme folk med min historie. Jeg havde aldrig overlevet en
tur på et kommunalt tilbud. Og det var netop det almene arbejdsmarked uden kompetent støtte der gjorde mig syg i første
omgang.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Lucas Richardt 

Privatperson 

 

HS9399862 

H520 
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25-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9399862
Dato for oprettelse: 2022-11-23 11:13:46

Afsender

Navn: Lucas Richardt
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det Kreative værksted er et fantastisk sted for folk med udfordringer både cognitivt og fysisk. Jeg har personligt været der
ude en gang eller to og kan bestemt fortælle hvor magisk et sted det er at være. Personalet der ude er friske og dygtige til
deres arbejde hvilket giver enormt stor livsglæde til dem der går der ude. Så at skulle lukke sådan et fantastisk sted er
absolut forfærdeligt. Her kan man godt lade besvarelserne ligge og lade dem have sin egen del af et normalt liv på det
kreative værksted. Er der ikke skåret nok i handikap området endnu?
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Lukas Hammer 

Privatperson 

 

HS4545156 

H520 
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17-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4545156
Dato for oprettelse: 2022-11-17 01:13:43

Afsender

Navn: Lukas Hammer
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg kender flere af musik og medieværkstedets borger og jeg synes det er forfærdeligt i ville spare dem væk de passer
ikke ind andre steder og der findes ikke ligne beskyttet værksted med musik
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Mahmoud El Chafei 

Privatperson 

 

HS3644416 

H520 
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15-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3644416
Dato for oprettelse: 2022-11-15 11:26:29

Afsender

Navn: Mahmoud El Chafei
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Mødestedet er enorm vigtigt for mig. Jeg er meget syg, både psykisk og fysisk. Jeg forstår ikke dansk. Jeg er hele tiden
afhængig af andres hjælp. Jeg har oplivet at folk føle sig trætte af mig og det er ikke sjovt for mig at være den situation. Det
er så befriende at komme i mødestedet fordi jeg bliver forstået, anerkendt og værdsat. Når jeg er i mødestedet føler jeg
mig normal. Andre steder føler jeg mig forkert og til belastning for andre. Mødestedet tager altid imod mig med
imødekommenhed og omsorg. Det vi være en katastrofe for mig hvis mødestedet lukker Mahmoud
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Mai-Britt Medom Nielsen 

Privatperson 

 

HS4213020 

H520 

 
 

  



808/1097

25-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4213020
Dato for oprettelse: 2022-11-23 19:28:59

Afsender

Navn: Mai-Britt Medom Nielsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hjerneskadeforeningen er et utroligt vigtigt organ. Både ift aktiviteter, specialiseret hjælp og kontakt med omverdenen. I vil
svigte mange ved at “trække stikket her”. Og det kan blive dyrere på den lange bane. Vi hjælper hinanden, hvor vi kan,
hvilket kommunen sparer penge på. Og det er bla via kontakter gennem foreningen.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Majken Olsen 

Privatperson 

 

HS8351192 

H520 
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8351192
Dato for oprettelse: 2022-11-14 12:09:16

Afsender

Navn: Majken Olsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg kommer fra det almene arbejdsmarked, hvor jeg igennem 10 år dagligt følte mig misforstået og ikke god nok. Fysisk
kunne jeg heller ikke holde til at være på det almene arbejdsmarked da min krop ikke kunne følge med de krav
arbejdspladsen stillede mig. Nu har jeg været på Musik & Medieværkstedet i 1 år. Jeg har valgt at skrive mit høringssvar
som en sang, da det netop er igennem sangskrivning og indspilning, at jeg har fået bygget et selvværd op der gør at jeg er
stolt af mig selv. "Her kan vi komme op fra dybets vand" af Majken Olsen. Vi vil ikke ha vi lukker Vi elsker nemlig og være
her Her kan vi folde os ud og være os Lave noget som ikke mange kan Vi finder vores talent her Omkvæd. Her kan vi
komme op fra dybets vand Der hvor vi før var nede Er vi nu kommet op For vi bliver nemlig bakket op Som ingen andre
kan Har aldrig haft det bedre før Så vi ville blive kede af det hvis vi ikke kunne komme her mere Det har fået mig ud af
mørket Den følelse af tro i maven gir mig en glæde jeg ikke havde før Det gir mig Lykke Omkvæd. Her kan vi komme op fra
dybets vand Der hvor vi før var nede Er vi nu kommet op For vi bliver nemlig bakket op Som ingen andre kan
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Margriet de Noord 

Privatperson 

 

HS4290472 

H520 
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20-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4290472
Dato for oprettelse: 2022-11-20 13:42:50

Afsender

Navn: Margriet de Noord
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Aarhus Kommune skal have et tilbud, som borgeren har mulighed for at benytte pga. sit handicap og/ eller evt. psykiske
overbygning. Hvis ikke DKV vil fortsatte, så skal der søges et passende tilbud , også udenfor kommunens grænser. DKV
tilbyder, i mange år, en elev fra Odder, fordi der ikke findes et lignende tilbud indenfor hans egen kommunens grænser
(Odder Kommune er nemlig heller ikke meget for at sende sine borgere til andre kommuner). Hvis Aarhus Kommune skal
vælge mellem at købe et tilbud i en anden kommune eller lade borgeren sidde hjemme uden et lignende tilbud, som DKV,
kunne det være, man skulle vælge IKKE at spare DKV væk, der i forvejen er et meget billigt tilbud.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Maria Engebjerg 

Privatperson 

 

HS0513991 

H520 
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0513991
Dato for oprettelse: 2022-11-24 09:22:40

Afsender

Navn: Maria Engebjerg
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det vil være katastrofalt for min mor, hvis Hjerneskadeforeningen lukker. Hun benytter mange af deråes tilbud, og det er et
fristed for hende, da personalet og de andre brugere kender til de udfordringer, hun har som følger efter et hovedtraume.
Ydermere er det, det eneste sted i Aarhus med tilbud til mennesker med følger efter et hovedtraume.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Maria Henriksen 

Privatperson 

 

HS6379738 

H520 
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25-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6379738
Dato for oprettelse: 2022-11-21 11:39:00

Afsender

Navn: Maria Henriksen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Aarhus kommunes plan om, at Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland bliver beskåret med 300.000 kr vil betyde, at
hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland må lukke vores aktive værested fra 1. januar 2024, hvis det gennemføres. Netop
som hjerneskadet er det nødvendigt med et fysisk sted at kunne mødes, da hjerneskade og internet ikke fungerer særligt
godt sammen. Det fysiske møde i samværet med andre hjælper på kognitionen. Det bliver derved lettere at klare
hverdagen. Hvis beskæringen gennemføres vil det blive meget ensomt som hjerneskadet, når man på denne måde
fratages muligheden for at kunne møde andre ligesindede, hvor det ikke er anvendelig med online netop på grund af
hjerneskade
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Maria Michelle Tilk 

Privatperson 

 

HS5350546 

H520 
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16-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5350546
Dato for oprettelse: 2022-11-16 12:39:52

Afsender

Navn: Maria Michelle Tilk
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er ansat på musik- & medieværkstedet. Det har jeg været i halvandet år nu. Det er det bedste sted jeg nogensinde har
været. Førhen havde jeg et skånejob i Rema 1000. Det job havde jeg i mange år. Der var ikke meget forståelse det sted.
De behandlede mig som de behandlede alle de andre. Altså glemte de at jeg var i skånejob. Jeg var der aldrig for min
egen skyld. Og efter længere overtalelse fik jeg "lov" til at sige op. Mit næste job var på Musik- & medieværkstedet. Her
kan jeg udfolde mig kreativt. I kontrast til mit tidligere job i Rema 1000, tages der faktisk hensyn til mig her. Førhen gik jeg
rundt og gemte mig. Nu har jeg mod på at socialisere og være mig selv. At jeg har været igennem denne udvikling er
decideret på grund af at jeg startede på mit nuværende job på Musik- & medieværkstedet. Jeg er allerede meget psykisk
udmattet grundet den situation som vi står i. Og det ville i den grad blive værre, hvis musik- og medieværkstedet lukkede.
Er bange for at jeg ville være klar til at komme på den lyserøde afdeling, hvis det her faktisk går igennem - og så kommer
kommunen i hvert fald ikke til at spare noget som helst. Så jer beder jer om at lade være med at lukke os. Det ville hverken
jeg, eller mine kollegaer, kunne holde til. - Maria Tilk
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Marianna Johansen 

Privatperson 

 

HS1229554 

H520 
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25-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1229554
Dato for oprettelse: 2022-11-23 23:04:29

Afsender

Navn: Marianna Johansen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Ryhavekollegiet har haft en stor betydning for mig som bruger af tilbuddet. På kollegiet har jeg fået støtte og opbakning til
at nå mine mål. Især kollegiets personale har været yderst faglige, opbakkende og motiverende til at jeg fx har kunne
gennemføre en uddannelse.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Marianne Kaae Eriksen 

Privatperson 

 

HS0496265 

H520 
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0496265
Dato for oprettelse: 2022-11-14 21:05:20

Afsender

Navn: Marianne Kaae Eriksen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Aarhus Kommune har i sit sparekatalog for 2023-2026 anbefalet en lukning af Musik- & Medieværkstedet. Musik &
Medieværkstedet er et unikt dagtilbud for handicappede og udviklingshæmmede, som bl.a. huser brugere, som ikke har
kunnet rummes andre steder. Styrken ved Musik- & Medieværkstedet er, at brugerne betragtes som ansatte – dvs. at man
går på job hver dag. Her vælger man sin rolle i værkstedets drift efter evne og har herefter medansvar for at få stedet til at
fungere. Dvs. at møder man ikke op, så har det konsekvenser for andre end én selv. Her føler man derfor et særligt
medansvar for stedet og for hinanden. Man omtaler hinanden som kollegaer, men man er i praksis en familie, som støtter
hinanden både på arbejde, men også privat. Alle yder efter evne, og man accepteres, som man er. Man møder op af lyst,
og frafaldsprocenten er lav. Ved en lukning vil der være tale om, at man tvangsflytter borgere til dagtilbud, som disse
borgere ikke selv har valgt til, og for nogle af borgerne vil der være tale om dagtilbud, hvor de formentlig skal tilbringe
resten af deres voksne liv, da flere af brugerne på Musik- og Medieværkstedet er oppe i årene. Der er ikke tale om, at man
”bare” mister et koncertsted, en mulighed for at låne en bog eller en bus udenfor døren – nej, der er tale om disse borgeres
helt basale behov for en selvvalgt hverdag sammen med mennesker, som man betragter som familie, og som for de flestes
tilfælde udgør hele ens sociale liv og omgangskreds, hvilket er gældende for vores bror, Jørgen. At der i sidste ende
overhovedet vil være tale om en besparelse, tillader vi os at stille os skeptiske overfor. Hvor er beregningerne på, hvad en
lukning vil koste kommunen – skylder man ikke både de berørte borgere, men også borgerne i Aarhus at lave disse for
hver eneste af de berørte brugere, så man ikke ender med en ny Århus historie af de knapt så morsomme? F.eks. vil vores
bror – 51 år med Down´s Syndrom og alvorlig synsnedsættelse få brug for støtte til transport, hvis han flyttes til et tilbud
længere væk. Han vil ligeledes få brug for støtte for at kunne indgå i f.eks. fysiske- og kreative aktiviteter pga. sit
synshandicap og heraf dårlig motorik. Eneste alternativ til et andet dagtilbud vil være et liv i social isolation på hans bosted,
da han hverken kan læse eller skrive og derved holde kontakt med andre. På bostedet er der ikke personale til at sørge for
en meningsfyldt hverdag, da bemandingen også her er skåret helt ind til benet i et omfang, hvor vi selv møder op for at
sikre, at Jørgen har mad i køleskabet og får gjort rent. Vi så under Covid-19 nedlukningen, at social isolation bestemt ikke
er gavnlig for disse borgere, hvoraf flere blev depressive og var i dårlig trivsel med markant større pres og krav til
personalet på bosteder m.v. til følge. Det skal hertil bemærkes, at Jørgen tidligere har været arbejdsprøvet på kommunens
egne tilbud f.eks. med samling af stikkontakter. Denne prøvning endte ud i, at vi blev meddelt, at man ikke kunne bruge
ham pga. manglende fysisk formåen og hans indstilling i øvrigt, så en udslusning til arbejdsmarkedet er utopi. Hos Musik-
& Medieværk-stedet har Jørgen fundet sit arbejdsfællesskab. Han har fået et formål, han har fået værdi, ligesom han har
fundet den nødvendige ro og stabilitet omkring sig for at kunne fungere optimalt. Og hvad laver Jørgen så på Musik- &
Medieværkstedet? Jo, Jørgen har et specielt talent – han spiller trommer. Et stort talent, som han har dyrket siden sin
skoletid, og som han nu udfolder sammen med sit band. Pt. har Jørgen 75.887 visninger på YouTube i en video fra Musik-
& Medieværkstedet med titlen ”Amazing Drummer with Down´s Syndrome”. At spille trommer er et job og et talent, som det
ikke vil være muligt at bestride og udfolde på kommunens øvrige tilbud. Trommerne giver Jørgen identitet, hvilket man på
Musik- og Medieværkstedet anerkender på fornemste vis i forståelse af, at et godt selvværd er essentielt for god trivsel,
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hvilket igen er nøglen til både fysisk og psykisk sundhed til gavn for alle. Endelig skal vi ikke undlade at bemærke
kommunens manglende øje for den store rolle, som Musik- & Medieværk-stedet spiller for kulturelle tilbud til handicappede
i kommunen, hvor man er involveret i en meget stor del af udbuddet. Musik- & Medieværkstedet tager ansvar og har bl.a.
givet utallige koncerter på bosteder og plejehjem med sine bands under Covid-19 i kampen mod ensomhed og isolation.
Videre deltager og arrangerer Musik- & Medieværkstedet en lang række koncerter og festivaler året rundt til stor glæde for
en fast fanskare, ligesom man er medarrangør på kulturarrangementer, der er åbne for alle, herunder kommunens børn –
f.eks. Festligval på Folkestedet i Aarhus den 24. november 2022 – så en lukning af Musik- & Medieværkstedet vil ikke blot
berøre de borgere, som er direkte tilknyttet værkstedet, men vil medføre en forringelse for alle kommunens borgere og de
handicappede af slagsen i særdeleshed. I vores optik er der her tale om ”at smide guld på gaden. Vi har stået på sidelinjen
på handicapområdet i 50 år, og har sjældent oplevet et tilbud, der i den grad fungerer for brugerne, og det ønsker
kommunen nu at lukke i stedet for at udpege det som eksempel til efterlevelsen – det er ufatteligt, ubærligt og meningsløst.
Med venlig hilsen Marianne og Jørgen Kaae Eriksen (søster og svoger til Jørgen) Tommy Funch og Heidi Olesen (bror og
svigerinde til Jørgen)
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2547912
Dato for oprettelse: 2022-11-16 03:53:32

Afsender

Navn: Marie Søs
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Kære byråd i Århus kommune. Hvor er det i mener at den fra musik og medie værkstedet kan gå hen hvis den lukker? For
Det er eneste sted som er tilbage i Århus og som har med musik at gøre er Kragelund og de er så presset på personale
ressourcer og plads så hvordan skulle de kunne rumme at få plads til dem fra medie værkstedet? Har i også bostøtter til at
kunne tage hånd om dem som mister dette musik værkstedet? For når man fjerner et så vigtigt fundament under fysisk og
psykisk sårbares fødder vil flere af dem da falde meget dybt ned og måske ikke komme op igen. - ligenu har de et
selvstændigt liv og noget at stå op til, nogen som kan rumme mennesket der hvor mennesket er, så hvordan kan det være
det ikke er vigtigt for Århus kommune? Bekymrende tanker fra Marie
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d. 13.11.2022

Høringssvar ang. sparekatalogets forslag om at lukke Forsorgs- og Samværstilbuddet 
NordByen (NordByen)

ATT.: Sociale Forhold og Beskæftigelse, herunder Job, Udsatte og Socialpsykiatri (JUS)

Med sparekatalogets forslag om at lukke NordByen sættes der fokus på meget afgørende 
betingelser for NordByens mål- og aldersgruppe. Med NordByens mål- og aldersgruppe er 
der tale om mennesker, der befnder sig i meget komplekse og sammensatte 
problemstillinger. Med dette in mente ønsker jeg, med nærværende høringssvar, at rette 
opmærksomheden på nogle af de afgørende hindringer, der er forbundet med forslaget 
om allerede at planlægge lukning af NordByen i starten af 2023. Mit håb er, at forslaget 
om lukning af NordByen vil blive gentænkt og udskudt til fordel for prioriteringen af en 
langsigtet og feksibel løsning, herunder også en økonomisk rentabel løsning, der 
tilgodeser NordByens mål- og aldersgruppe, dvs. mennesker der befnder sig i hjemløshed. 
Heri indbefattes fokusset på at booste implementeringen af 100 procent Housing First 
samt fokusset på at inkludere den faglige kapacitet blandt NordByens ansatte ifm. 
nævnte implementering:

– Præcisering af, hvorfor man ønsker at lukke NordByen, når netop NordByen er med 
til at eksekvere Housing First vha. NordByens betydningsfulde udfytningsprocent. 
Det foreslås at udskyde forslaget om lukningen af NordByen med minimum et år, 
dvs. primo 2024.

– Præcisering af hvorfor NordByen og NordByens ansatte ikke inkluderes i 
eksekveringen af 100 procent Housing First, jf. kommende ny bestemmelse i 
serviceloven om bostøtte til personer i hjemløshed samt den tilknyttede refusion, 
der medfølger i bestemmelsen. OBS! NordByen tilbyder fortsat hverken 
efterforsorg, ACT, ICM eller CTI; hvis NordByen og NordByens ansatte blev 
inkluderet som en del af omstillingen til 100 procent Housing First ville det skabe 
en feksibel og betydningsfuld overgang fra NordByen/forsorgshjem til 100 procent
Housing First – til stor gavn og tryghed for NordByens mål- og aldersgruppe.  

– Afklaring af, hvorvidt minimumstallet på 507 hjemløse medborgere i Aarhus 
Kommune holder stik. Ved at adspørge nuværende og tidligere hjemløse 
medborgere vil man hurtigt fnde ud af, at virkeligheden er en anden. Der er mange 
mange fere hjemløse medborgere i Aarhus Kommune.

– Opmærksomheden på, hvilke afgørende benspænd lukning af NordByen vil give for 
NordByens mål- og aldersgruppe. Fx i de forskellige tilfælde, hvor en person i 
hjemløshed er blevet bortvist fra X og Y forsorgshjem i Aarhus. I sådanne tilfælde 
kan en person i stedet blive indskrevet på NordByen, og dermed sikre sig en 
kommende udfytning til egen bolig (med enten ACT-, ICM- eller CTI-støtte).   

– Præcisering af den konkrete tids- og procesplan for eksekveringen af planerne fra 
Fonden for Blandede Byer, dvs. sikringen af, at der er betalingsvenlige boliger til 
NordByens mål- og aldersgruppe forinden lukning af forsorgspladser fnder sted. 



829/1097

– Præcisering af den konkrete tids- og procesplan for eksekveringen af 100 procent 
Housing First-støtte (ACT, ICM eller CTI), jf. kommende ny bestemmelse i 
serviceloven om bostøtte til personer i hjemløshed samt den tilknyttede refusion, 
der medfølger i bestemmelsen. Det er vigtigt, at den nye bostøtteparagraf sikres i 
praksis, så mennesker i hjemløshed tilbydes bostøtte fra første dag i egen bolig og 
gerne forinden, så udfytningen kan sikres bedst muligt. 
Det er fx et fortsat problem, at nuværende ”ordinære” bosøtteparagraf har lange 
ventetider, dvs. ventetider, der udgør en betydelig risiko for fornyet hjemløshed. 

– Yderligere opmærksomhed på NordByens ansatte, herunder den nuværende faglige 
kapacitet af viden om, og erfaring med hjemløseområdet samt forløsningen af 
nævnte faglige kapacitet i udmøntningen af 100 procent Housing First. NordByens 
nuværende faglige kapacitet besidder sammenlagt over 100 års viden og erfaring 
ift. hjemløse- og udsatteområdet. En sådan viden og erfaring skal naturligvis 
excelleres i både udmøntningen af 100 procent Housing First samt i omstillignen 
hertil.

Slutteligt ønsker jeg at takke for muligheden, for at kunne afgive indeværende 
høringssvar. Det er yderst positivt, at Aarhus Kommune er ambitiøse i eksekveringen af 
100 procent Housing First, jf. Udviklings- og Omstillingsplanen for Sociale Forhold og 
Beskæftigelse.

Med venlig hilsen

Malene Andrée
Medborger, Socialrådgiver & Cand. Pæd. I Pædagogisk Psykologi



830/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Marlene 

Privatperson 

 

HS0366889 

H520 

 
 

  



831/1097

17-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0366889
Dato for oprettelse: 2022-11-17 07:15:30

Afsender

Navn: Marlene
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:
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Se vedhæftede høringssvar.
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d. 17.11.2022

Høringssvar ang. sparekatalogets forslag om at lukke Forsorgs- og Samværstilbuddet NordByen 
(NordByen)

ATT.: Sociale Forhold og Beskæftigelse, herunder Job, Udsatte og Socialpsykiatri (JUS)

Med sparekatalogets forslag om at lukke NordByen sættes der fokus på meget afgørende 
betingelser for NordByens mål- og aldersgruppe. Med NordByens mål- og aldersgruppe er der tale 
om mennesker, der befnder sig i meget komplekse og sammensatte problemstillinger. Med dette in
mente ønsker jeg, med nærværende høringssvar, at rette opmærksomheden på nogle af de 
afgørende hindringer, der er forbundet med forslaget om allerede at planlægge lukning af NordByen
i starten af 2023. Mit håb er, at forslaget om lukning af NordByen vil blive gentænkt og udskudt til 
fordel for prioriteringen af en langsigtet og feksibel, herunder også økonomisk rentabel løsning, der
tilgodeser NordByens mål- og aldersgruppe, dvs. mennesker der befnder sig i hjemløshed. Heri 
indbefattes fokusset på at booste implementeringen af 100 procent Housing First samt fokusset 
på at inkludere den faglige kapacitet blandt NordByens ansatte ifm. nævnte implementering:

– Præcisering af, hvorfor man ønsker at lukke NordByen, når netop NordByen er med til at 
eksekvere Housing First vha. NordByens betydningsfulde udfytningsprocent. Det foreslås at
udskyde forslaget om lukningen af NordByen med minimum et år, dvs. primo 2024.

– Præcisering af hvorfor NordByen og NordByens ansatte ikke inkluderes i eksekveringen af 
100 procent Housing First, jf. kommende ny bestemmelse i serviceloven om bostøtte til 
personer i hjemløshed samt den tilknyttede refusion, der medfølger i bestemmelsen. OBS! 
NordByen tilbyder fortsat hverken efterforsorg, ACT, ICM eller CTI; hvis NordByen og 
NordByens ansatte blev inkluderet som en del af omstillingen til 100 procent Housing First 
ville det skabe en feksibel og betydningsfuld overgang fra NordByen/forsorgshjem til 100 
procent Housing First – til stor gavn og tryghed for NordByens mål- og aldersgruppe.  

– Afklaring af, hvorvidt minimumstallet på 507 hjemløse medborgere i Aarhus Kommune 
holder stik. Ved at adspørge nuværende og tidligere hjemløse medborgere vil man hurtigt 
fnde ud af, at virkeligheden er en anden. Der er mange mange fere hjemløse medborgere i 
Aarhus Kommune.

– Opmærksomheden på, hvilke afgørende benspænd lukning af NordByen vil give for 
NordByens mål- og aldersgruppe. Fx i de forskellige tilfælde, hvor en person i hjemløshed er 
blevet bortvist fra X og Y forsorgshjem i Aarhus. I sådanne tilfælde kan en person i stedet 
blive indskrevet på NordByen, og dermed sikre sig en kommende udfytning til egen bolig 
(med enten ACT-, ICM- eller CTI-støtte).   

– Præcisering af den konkrete tids- og procesplan for eksekveringen af planerne fra Fonden 
for Blandede Byer, dvs. sikringen af, at der er betalingsvenlige boliger til NordByens mål- og 
aldersgruppe forinden lukning af forsorgspladser fnder sted. 

– Præcisering af den konkrete tids- og procesplan for eksekveringen af 100 procent Housing 
First-støtte (ACT, ICM eller CTI), jf. kommende ny bestemmelse i serviceloven om bostøtte 
til personer i hjemløshed samt den tilknyttede refusion, der medfølger i bestemmelsen. Det 
er vigtigt, at den nye bostøtteparagraf sikres i praksis, så mennesker i hjemløshed tilbydes 
bostøtte fra første dag i egen bolig og gerne forinden, så udfytningen kan sikres bedst 
muligt. 
Det er fx et fortsat problem, at nuværende ”ordinære” bosøtteparagraf har lange 
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ventetider, dvs. ventetider, der udgør en betydelig risiko for fornyet hjemløshed. 

– Yderligere opmærksomhed på NordByens ansatte, herunder den nuværende faglige 
kapacitet af viden om, og erfaring med hjemløseområdet samt forløsningen af nævnte 
faglige kapacitet i udmøntningen af 100 procent Housing First. NordByens nuværende 
faglige kapacitet besidder sammenlagt over 100 års viden og erfaring ift. hjemløse- og 
udsatteområdet. En sådan viden og erfaring skal naturligvis excelleres i både udmøntningen 
af 100 procent Housing First samt i omstillignen hertil.

– Konkretisering af løsningen på den gruppe af medborgere, der afvises af systemet ifm. 
ansøgning/indstilling til kommunalt anviste boliger (den sociale boligtildeling), dvs. med 
fokus på at tydeliggøre fuld kommunal anvisningsret, jf. aftaleteksten om Fonden for 
Blandede Byer.

– Konkretisering af løsningen på den gruppe af medborgere, der gives afgørelse om afslag fra 
systemet, ifm. ansøgning om enkeltydelser; fx vedr. ansøgninger om hjælp til fytteudgifter,
herunder etableringshjælp samt første måneds husleje. Dvs. en opmærksomhed på, 
hvorvidt hele systemet er gearet til at understøtte Housing First-tilgangen.

– Konkretisering af løsningen på den opgave som NordByen er med til at løse ifm. 
medborgere, der udskrives til gaden fra regionspsykiatrien (fordi regionspsykiatrien fortsat 
er under et massivt økonomisk pres).

– Konkretisering af løsningen på den opgave som NordByen er med til at løse ifm. 
medborgere, der løslades til gaden efter endt afsoning fra Kriminalforsorgen. 

– Konkretisering af løsningen på den opgave som NordByen er med til at løse ifm. 
medborgere, der befnder sig i funktionel hjemløshed. 

– Konkretisering af om der ønskes etablering af fere skæve boliger/kategoriboliger samt 
hvordan NordByens ansatte kan inkluderes i en sådan udviklingsplan. NordByens ansatte har
som nævnt sammenlagt over 100 års viden og erfaring, når det angår hjemløse- og 
udsatteområdet.

– Konkretisering af om der prioriteres ressourcer til etablering af 100 procent Housing First-
støtte (ACT, ICM og CTI). 

– Forslag til etablering af et socialt omsorgscenter som kommunalt sikkerhedsnet for de 
medborgere, der trods ambitiøse målsætninger udsættes af egen bolig eller som af 
forskellige årsager ikke kan opholde sig i egen bolig. Et sådan tilbud kan skabe muligheden 
for, at medborgere ikke falder ”igennem to stole”, og i stedet tilbydes en tryg og 
omsorgsfuld base, hvorfra afklaring og udredning kan ske i et udviklende sigte og fx i 
samarbejde med medborgeren og dennes ACT-team (frem for at medborgere er nødsaget 
til at sove på gaden).

Slutteligt ønsker jeg at takke for muligheden, for at kunne afgive indeværende høringssvar. Det er 
yderst positivt, at Aarhus Kommune er ambitiøse i eksekveringen af 100 procent Housing First, jf. 
Udviklings- og Omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Med venlig hilsen

Malene Andrée
Medborger, Socialrådgiver & Cand. Pæd. I Pædagogisk Psykologi
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Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
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Høringssvarets sagsnummer: HS4180978
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Afsender

Navn: Martin Bekker Pedersen
Udtaler sig som: Privatperson
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Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg hedder Martin. Det er en dårlig at lukke Musik & Medieværkstedet. Vi laver musik og vi laver medie og det er en
arbejdsplads hvor vi laver alt. Vi laver også computere og har det godt. Jeg vil sige nej til at komme på andre steder. For
der kan man ikke lave de ting som vi laver her. Man kan ikke komme til at spille på Sølund Festival. Ingen kan booke os til
koncert hvis i sender os til de andre steder. Jeg vil beholde Jesper og Sofus og Jon og jeg vil beholde Musik &
Medieværkstedet. VI vil ikke have at i lukker Musik & Medieværkstedet. færdig. I skal ikke lukke det her sted for vi har det
godt og vi kan godt lide at lave musik og video. Jeg vil ikke være de andre steder. Jeg vil spille musik og jeg vil spille på
festival og ud og spille i hele Danmark for andre udviklingshæmmede. Det er sjovt og det lyder godt.
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Afsender

Navn: Mary Marie Kromann
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Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Aarhus Kommune har pga. sparehensyn set sig nødsaget til at trække støtten til et unikt tilbud for udviklingshæmmede; et
tilbud som øger trivsel og udvikling af talenter for den udviklingshæmmede. Musik- og medieværkstedet giver en stor
mulighed for at skabe kunst og musik og der ses en udvikling af kompetencer, som byen, opland, men også udlandet nyder
godt af og som Danmark og Aarhus Kommune kan være stolte af, når Musik og medieværkstedets musikere optræder. De
udviklingshæmmede på Musik- og medieværkstedet udvikler og spiller musik, brænder for og kæmper for at få lov til at
skabe kunst og musikalske udtryk. I kraft af min stilling på Aarhus Universitet har jeg kendskab til den gamle
åndssvageforsorg og de forhold, der herskede her - forhold, der i dag synes absurde, men som risikerer at blive gentaget,
hvis kommunale tilbud blive rene opbevaringsanstalter uden blik for de udviklingshæmmedes ofte store og særlige kreative
talenter. En stor del af de udviklingshæmmede på Musik- og Medieværkstedet kommer fra opholdsinsitutioner, der psykisk
var så uegnede for dem, at det medførte, at de endte i lange og omkostelige behandlingsforløb pga. psykisk mistrivsel.
Ophør af samarbejdet fra kommunens side vil i sidste ende formentlig medføre langt højere udgifter end de, der er til
Musik- og medieværkstedet - igen da støtten til disse borgere ville skulle øges pga. mistrivsel, ekstra indsatser etc. Med
håb om at kommunen besinder sig i forhold til Musik- og medieværkstedet og gør det rigtige. Venlig hilsen Mary Marie
Kromann
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Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Musik og medie værkstedet må ikke lukke. Musik og medie værkstedet giver et unikt arbejdsmiljø for borgerne, hvor
egenrådighed og ansvar er i fokus i en tryg, alsidig og meget kompetent arbejdsplads. Borgerne får mere end bare et sted
at være i dagtimerne, men en arbejdsplads med mange muligheder og både ture og opgave ude af huset, der til kommer
det helt unikke sammenhold både mellem borgere, medarbejder og venner af stedet. Jeg kommer som ven af musik og
medieværkstedet med til mange af de arrangementer som de enten står for selv eller i samarbejde med mange andre, som
altid kommer til dem når der skal planlægges alt. Jeg har fået et personligt forhold til mange af borgerne da de ikke ser mig
som endnu en pædagog, da de bliver behandlet som ansatte af Jesper og Sofus, hvilket giver dem lyst og mod til at
snakke med alle om det arbejde de udfører. Jeg har mødt musik og medieværkstedet til koncerter både store som små,
festivaler hvor de fylder alle de største scener, mediearbejde om alt muligt forskelligt fra folkeoplysning om oplevelser i
lokal området til dybe og indgående programmer om musik, sport og sex. Alt dette er vigtigt at det kommer fra ligesindede
til dem der har brug og lyst til at hører og opleve dette, altså borgere i hele landet, for de når ud til hele landet og ikke kun
Aarhus kommune. At man kan finde på at overveje at lukke et tilbud der når ud til alle dele af landet og også udlandet med
deres arbejde er ubegribeligt. Alt det arbejde de gør øger kontaktfladen mellem de handicappede og ikke handicappede
som jeg mener er yderst vigtigt. Handicapområdet er ved at blive ydeområde som man som almindelig samfundsborger
ikke møder eller ser, og det er meget farligt at skabe sådan et parallelsamfund. Musik og medieværkstedet er med til at
mindske dette mellemrum som er ved at blive skabt, så som planen er at lave store tilbud hvor borgerne bare kan blive
gemt væk. At de komme ud og spille til festugen og andre arrangementer hvor der er mennesker fra alle samfundslag giver
ikke kun mening for borgerne, men for samfundet. Livskvalitet er at føle sig lige med sine medmennesker og det bliver man
kun ved at møde dem. Og husk at det ikke kun er dem tilknyttet musik og medieværkstedet der for glæde af det, det er alle
der har mulighed for at komme til de arrangementer som de skaber, så som kamp mod ensomhed på plejehjem. Luk ikke
musik og medieværkstedet da det ikke kun er dem tilknyttet det vil gå ud over, men mange mange flere både mennesker i
hele landet og mange områder. Venlig Hilsen Mathias Brun-Rasmussen
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Musik og medie værkstedet må ikke lukke.

Musik og medie værkstedet giver et unikt arbejdsmiljø for borgerne, hvor egenrådighed og ansvar 

er i fokus i en tryg, alsidig og meget kompetent arbejdsplads. Borgerne får mere end bare et sted at 

være i dagtimerne, men en arbejdsplads med mange muligheder og både ture og opgave ude af 

huset, der til kommer det helt unikke sammenhold både mellem borgere, medarbejder og venner af 

stedet. Jeg kommer som ven af musik og medieværkstedet med til mange af de arrangementer som 

de enten står for selv eller i samarbejde med mange andre, som altid kommer til dem når der skal 

planlægges alt. Jeg har fået et personligt forhold til mange af borgerne da de ikke ser mig som 

endnu en pædagog, da de bliver behandlet som ansatte af Jesper og Sofus, hvilket giver dem lyst og 

mod til at snakke med alle om det arbejde de udfører. Jeg har mødt musik og medieværkstedet til 

koncerter både store som små, festivaler hvor de fylder alle de største scener, mediearbejde om alt 

muligt forskelligt fra folkeoplysning om oplevelser i lokal området til dybe og indgående 

programmer om musik, sport og sex. Alt dette er vigtigt at det kommer fra ligsindede til dem der har

brug og lyst til at hører og opleve dette altså borgere i hele landet, for de når ud til hele landet og 

ikke kun Aarhus kommune. At man kan finde på at overveje at lukke et tilbud der når ud til alle dele

af landet og også udlandet med deres arbejde er ubegribeligt.      

Alt det arbejde de gør øger kontaktfladen mellem de handicappede og ikke handicappede som jeg 

mener er yderst vigtigt. Handicapområdet er ved at blive ydeområde som man som almindelig 

samfundsborger ikke møder eller ser, og det er meget farligt at skabe sådan et parallelsamfund. 

Musik og medieværkstedet er med til at mindske dette mellemrum som er ved at blive skabt, så som

planen er at lave store tilbud hvor borgerne bare kan blive gemt væk. At de komme ud og spille til 

festugen og andre arrangementer hvor der er mennesker fra alle samfundslag giver ikke kun mening

for borgerne, men for samfundet. Livskvalitet er at føle sig lige med sine medmennesker og det 

bliver man kun ved at møde dem. Og husk at det ikke kun er dem tilknyttet musik og 

medieværkstedet der for glæde af det, det er alle der har mulighed for at komme til de 

arrangementer som de skaber, så som kamp mod ensomhed på plejehjem. 

Luk ikke musik og medieværkstedet da det ikke kom er dem tilknyttet der vil gå ud over, men 

mange mange flere både mennesker i hele landet og mange områder.

Venlig Hilsen

Mathias Brun-Rasmussen
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16-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9631912
Dato for oprettelse: 2022-11-16 16:27:19

Afsender

Navn: Mathias Lindeborg
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

I må ikke lukke dette sted
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0282145
Dato for oprettelse: 2022-11-14 19:01:39

Afsender

Navn: Mathias Lundbæk
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

At det overhovedet kommer på bordet at Musik- og Medie værkstedet i Aarhus skal spares væk, er ikke blot pinligt, men
udstråler desuden, at kommunen er fuldstændig ligeglade med de funktionsnedsatte borgeres mulighed for at udfolde sig
kreativt, og som direkte følge af dette, deres levestandarder. At lukke Musik- og Medie Værkstedet vil blot resultere i
yderligere mistrivsel hos de funktionsnedsatte, og derved resultere i endnu flere omkostninger, så det er direkte at skyde
sig selv i foden både finansielt og trivselsmæssigt.
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5357982
Dato for oprettelse: 2022-11-14 14:36:09

Afsender

Navn: Mathilda Bach-Frommer
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det vil være et så forkert sted at spare! - Musik og Medieværkstedet er et enestående tilbud til en gruppe sårbare
medborgere. Jeg har ikke direkte forbindelse da jeg bor i Kbh, men jeg har nydt at lytte til de unge menneskers
musikglæde ved flere lejligheder til koncerter i Jylland.
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22-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4471589
Dato for oprettelse: 2022-11-22 21:12:30

Afsender

Navn: Matilde Koch
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er ledsager hos to autistiske drenge, og ved derigennem hvordan at det giver dem mulighed for en hverdag hvor de
bliver aktiveret og at der er tid og personale til den enkelte borger, som ikke vil være der hvis det bliver standardiseret
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22-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2172286
Dato for oprettelse: 2022-11-22 21:12:31

Afsender

Navn: Matilde Koch
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er ledsager hos to autistiske drenge, og ved derigennem hvordan at det giver dem mulighed for en hverdag hvor de
bliver aktiveret og at der er tid og personale til den enkelte borger, som ikke vil være der hvis det bliver standardiseret
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19-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3861752
Dato for oprettelse: 2022-11-19 10:08:35

Afsender

Navn: Mette Buch
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Vi har et helt særligt ansvar for de mest sårbare borgere i vores by. De kan ikke selv skrive høringssvar, dele eller benytte
de sociale medier eller råbe op. Jeg har selv oplevet et fantastisk miljø i det Kreative værksted, som er en stor del af
nærområdet. Et trygt sted med mulighed for at bruge de evner man har, få venner, være stolt når andre borgere kommer
og ser eller køber de fine ting der bliver fremstillet her.
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23-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6518526
Dato for oprettelse: 2022-11-23 17:10:44

Afsender

Navn: Mette Klausen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Som mangeårig beboer i Malling, vil jeg på det kraftigste gøre indsigelse mod Aarhus kommunes forslag om at lukke Det
Kreative Værksted (DKV) samt af Musik og Medieværkstedet i Aarhus. Alle de skønne mennesker fra DKV, som til dagligt
er en del af bybilledet her, er en stor meget fint integreret del af Mallings dagligdag og er også en del af det sociale
netværk for os, der er naboer. Brugerne af DKV har så godt som hvert år været aktive med at pynte og forsyne Mallings
gader, stræder og pladser med hjemmelavet skøn og smuk brugskunst, samt bygget og sat bænke op ved
busstopstederne. Noget som de fleste Mallingboere påskønner og værdsætter meget! Da der både er målsætninger i
kommunen om, at også sårbare og udsatte borgere skal aktiveres m. arbejde og integreres i lokalsamfundet, så virker det
MEGET uforståeligt, at det skal gå ud over DKV, samt også ud over Musik og Medieværkstedet i Aarhus, som også for
udviklingshæmmede, da begge steder er lykkedes så godt med disse essentielle målsætninger!!? Venlige hilsner fra Mette
Klausen.
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2144612
Dato for oprettelse: 2022-11-24 14:44:49

Afsender

Navn: Mette Krogsager
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

I ARHUS - værdsættes TALENT som en gave til fællesskabet. Og sikken et talent de har på Det Kreative Værksted. -
styrkes SAMMENHÆNGSKRAFTEN ved at huske betydningen af velfungerende lokalsamfund. Som i Malling, hvor hele
byen har glæde af Det Kreative Værksted. Deres have, deres produkter/projekter, deres hjertevarme. - anerkendes
indsigtsfulde menneskers LIVSVÆRK. Især når dette løfter en hel gruppe medmenneskers livsværdi. Så derfor AARHUS
BEVARER DET KREATIVE VÆRKSTED
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16-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3649121
Dato for oprettelse: 2022-11-16 12:46:10

Afsender

Navn: Mette Lou Vestergaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Opråb det er vigtigt at kunne være sammen m lige Sindet som forstår ens behov Og så aligevel dyrke sin interresse for
musik og Medier og lærer/undervisere der er uddannet t at UndervisE være der for psykisk såbare og støtte Dem i at
komme t musik medie og være sammen m andre om at skabe noget fælles musik/medie❤️
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15-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2421902
Dato for oprettelse: 2022-11-15 09:18:42

Afsender

Navn: Meyer Peter
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har fået en blodprop. Jeg bruger hjerneskade foreningen i Århus hver mandag og tirsdag.
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15-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9516108
Dato for oprettelse: 2022-11-15 20:54:54

Afsender

Navn: Michael G Jørgensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det kan ikke passe at de altid går efter de svage og lige præcis Musik & Medieværkstedet er et niche værksted der går op i
musik og medier folk på dette værksted rykker sig virkelig meget mentalt og få lov til at udvikle sig inden for musik og
media området
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4357545
Dato for oprettelse: 2022-11-14 17:07:03

Afsender

Navn: Michael Grønhøj
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

At i vil tage den glæde, fra allerede hæmmede mennesker, burde være strafbart i sig selv. På musik og medieværkstedet
får disse dejlige mennesker mulighed for at udleve deres drøm om at være musikere mm. Min fætter går på stedet og han
snakker ikke om andet når vi er sammen. Han har enda spillet live, flere gange nu, på Sølund Festivalen, som er en
festival for udviklingshæmmede. For disse mennesker der ikke har meget i livet, fylder musik og medieværkstedet alt i
deres liv. Det sted giver dem glæde, udfordrer dem og ikke mindst skaber socialt samvær. At det overhovedet kommer på
tale, er skammende…!!!
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7433520
Dato for oprettelse: 2022-11-07 16:09:03

Afsender

Navn: Michael Petz
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har været i praktik ved medieværkstedet og har på egen hånd set hvor fantastisk et sted det er, ikke blot for
medarbejderne, men aldeles også for de borgere som er der. Dette sted har eksisteret siden 1989 og der er borgere som
stadigvæk arbejder der. I min tid på medieværkstedet oplevede jeg borgere som var glade og stolte over at komme på
arbejde. En af medieværkstedets helt unikke egenskaber er at skabe et råderum for den individuelle borger, så de kan gå
på arbejde og komme hjem med en følelse af at have en hverdag som fungere. Når man taler med borgerene ved medie
og musikværkstedet kan man høre hvor glade de er for at være der, da der er plads til dem hver især og at der er en
følelse af at de gør noget godt med deres hverdag. Udover det spreder Musik og medieværkstedet ufatteligt meget glæde
for rigtig mange mennesker udover dem selv. Jeg synes det er et helt fantastisk og unikt sted som man ikke bare finder
hvor som helst og det ville være at skyde sig selv i foden at lukke dette fantastiske sted ned.
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1379745
Dato for oprettelse: 2022-11-14 21:45:19

Afsender

Navn: Michelle Birkballe
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har gennem året været flittig gæst hos, og samarbejdet med musikere fra musik og medieværkstedet. Det vil være så
synd at nedlægge deres sted. De har skabt meget glæde og mange gode oplevelser for mange mennesker gennem årene,
og er et super godt tilbud for dem, hvor man virkelig mærker de går op i det med liv og sjæl og har et godt sammenhold- og
har noget at stå op til hver dag. Mvh Michelle Birkballe
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5824835
Dato for oprettelse: 2022-11-14 21:45:20

Afsender

Navn: Michelle Birkballe
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har gennem året været flittig gæst hos, og samarbejdet med musikere fra musik og medieværkstedet. Det vil være så
synd at nedlægge deres sted. De har skabt meget glæde og mange gode oplevelser for mange mennesker gennem årene,
og er et super godt tilbud for dem, hvor man virkelig mærker de går op i det med liv og sjæl og har et godt sammenhold- og
har noget at stå op til hver dag. Mvh Michelle Birkballe
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16-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3843141
Dato for oprettelse: 2022-11-16 15:13:07

Afsender

Navn: Mikkel Holm
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Kære jer der tager beslutninger for andre! Ta' et kig rundt på vores alles verden, har den brug for mindre fællesskab? Nej!
Har vores dagligdag brug for fællesskab og fordybelse? JA! Er der nogen som har brug for faste rammer? Ja, der skrives
sågar "Antallet af aarhusianere, der har behov for socialfaglig hjælp, stiger med mere end det dobbelte af
befolkningstilvæksten" Hvorfor så fjerne et tilbud som dette? Hvorfor ikke optimere dette tilbud? Dette tilbud sætter det
social/specialfaglige på verdenskortet. Har I overhovedet sat jer ordentlig ind i, hvad dette tilbud kan give brugerne og hvad
det giver jer som kommune? Min erfaring med Musik og Medieværkstedet er at det hjælper brugerne og giver mere end
bare et tilbud i hverdagen for disse brugere! De har været et kæmpe drive og det Musik og Medieværkstedet har formået i
de sidste 10 år, med bl.a. deres samarbejde med Sølund festivalen, er stort! De har været med til at binde flere personer
med social/specialfaglige behov sammen, sammen om musikken. Det er personer både fra ind- og udland, det såkaldte
MUE (Music Unites Europe)! De sidste år, har det været Musik og Medieværkstedet, som har haft andre spændende
projekter. Dette ville være en skam at lukke det ned, både for brugerne og for kommunen! Optimer det og ikke luk noget
ned som virker.! Det kan kun være dyrere at lukke noget ned, for så at se, at det var en fejl, hvilket det ville være. Det bliver
så endnu dyrere at åbne et nyt og lignende tilbud. Jeg ville ønske at I kunne komme på tur rundt på de fleste bosteder,
tilbud og ikke mindst Sølund festivalen, for at se hvad musik gør for netop disse mennesker! Følge Musik og
Medieværkstedets arbejde i det daglige og hvad de opnår og formår i løbet af et år.
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21-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0910265
Dato for oprettelse: 2022-11-21 09:50:34

Afsender

Navn: Mikkel Rosleff
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

I sparekataloget er der lagt op til at opsige aftalen med Det Kreative Værksted (DKV) i Malling. Her skal der i stedet
fokuseres på "at borgere med handicap bliver en del af et arbejdsfællesskab". Som pårørende til en af borgerne som
benytter dette tilbud synes jeg, at det er en ekstremt forfejlet strategi. DKV har, grundet sin størrelse, tiltrukket mennesker
som oveni deres handicap, ofte har en psykisk overbygning som angst eller depression, og disse mennesker har brug for
et overskueligt sted at være, som DKV netop kan facilitere på grund af sin størrelse. At tro, at disse mennesker kan
rummes af de interne tilbud, er mangel på indsigt i det massive arbejde som DKV gør for at favne alle deres brugere. Jeg
har selv set den forskel det har gjort for min pårørende at blive tilknyttet DKV, og jeg er overbevist om, at det netop er i
kraft af dets størrelse, for slet ikke at tale om, at det ligger i lokalområdet, og min pårørende vil ikke have mulighed for at
transportere sig selv til et lignede tilbud et andet sted i kommunen. Dette tror jeg ikke er en unik situation for dens
vedkommende, og derfor vil man yderligere marginalisere en gruppe af i forvejen marginaliserede mennesker, som har
fundet tryghed, fællesskab og mening på DKV. At tro at de borgere som benytter DKV er i stand til at komme i
virksomhedsforelagt beskyttet beskæftigelse er naivt og en fejl. Vi er ikke alle sat på denne jord med samme muligheder,
men dette betyder ikke at vi ikke har værdi i os selv. Og det er bestemt ikke det værd at presse dette ned over hovedet på
en gruppe, som ikke selv har mulighed for selv at tage til genmæle. Er borgere med voksenhandicap og psykiske
diagnoser en vare som skal skabe monetær værdi, eller følende mennesker som har ret til et liv med omsorg, nærvær og
mening? Hvis spareplanen gennemføres, skal der ansættes to ekstra medarbejdere på de kommunale tilbud. Det tror jeg
ikke kommer til at være nok, hvis alle DKV's brugere skal overgå til disse og samtidig få den samme værdi og mening i
deres hverdag. Som nævnt har mange af DKV's brugere også psykiske diagnoser, som DKV kan håndtere på grund af sin
størrelse (og så er to medarbejdere faktisk nok). En hverdag på større tilbud vil uden tvivl forringe brugernes liv - og jeg tror
ikke mange af de nuværende brugere kan (som min pårørende på grund af beliggenhed og umulighed for transport) eller
vil tage imod et andet tilbud. På den baggrund kan det godt være at det er nok at ansætte to nye medarbejdere, men
prisen kommer til at være langt højere, da man i den grad forringer kvaliteten af de levede liv som mister deres hverdag.
Stop centraliseringen af tilbud og hjælp til de svageste i samfundet. Lokale tilbud skaber ro, mening og nærvær - noget
som i den grad er en mangelvare i dagens samfund.
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21-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8258781
Dato for oprettelse: 2022-11-21 16:19:09

Afsender

Navn: Mimi Steffensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Undertegnede har i mange år, siden 2006 arbejdet som frivillig på Det Kreative Værksted (DKV) i Malling. Gennem årene
har jeg set og oplevet hvor stor betydning dette unikke sted har for dets brugere. Det er et lille sted med gode fysiske
rammer, hvor man altid har gjort meget ud af at forebygge isolation og ensomhed, brugerne føler sig trygge ved stedet, der
er nærhed til personale og stor rummelighed og plads til alle. De ansatte på DKV er med deres store og personlige
engagement med til at støtte og give netop denne sårbare gruppe af udviklingshæmmede et godt og meningsfuldt indhold i
deres liv og hverdag. DKV har ofte besøg af både skoler og børnehaver og gennem alle årene været en del af
lokalsamfundet. Det vil derfor være en stor ulykke for stedets brugere hvis tilbuddet til denne sårbare gruppe bliver sparet
væk. Med venlig hilsen Mimi Steffensen
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1371053
Dato for oprettelse: 2022-11-14 16:20:42

Afsender

Navn: Minna Arsalan
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hej Jeg er rystet over beslutningen om at lukke stedet som giver min søn og andre brugere så meget glæde stolthed og en
plads som giver dem en rigtig god livskvalitet. Den stolthed min søn føler ved at være med og spille musik kan ikke
sammenlignes med noget andet. Han har udviklet sig så meget i de år han har været med , han klarer sig bedre og er
ligeværdig med andre unge mennesker, han har fået et ungdoms liv, som giver ham så meget glæde og læring. I må ikke
tage det fra dem, lad vores unge have et velfungerende liv med god kvalitet som giver dem så meget læring og
selvstændighed. Venlig hilsen Minna Arsalan
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9108923
Dato for oprettelse: 2022-11-23 12:31:29

Afsender

Navn: Mogens Keblovszki
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er med stor undren jeg har konstateret, at man vil spare på et område som er så givende og velorganiseret for
mennesker, som har det meget svært. Med dem som jeg har talt med i Hjerneskadeforeneigen, siger at de bliver ensomme
hvis de ikke har den aktivitet at gå til og være en del af. Jeg mener ganske enkelt at man skal finde de penge, og det kan
man godt, hvis man vil.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6212749
Dato for oprettelse: 2022-11-24 21:06:17

Afsender

Navn: Monica Gregersen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Stop med at beskære i vores velfærd
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1098326
Dato for oprettelse: 2022-11-17 19:58:03

Afsender

Navn: Morten Overlade
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er helt urimeligt at lukning af Musik og Medieværkstedet er kommet med i Århus Kommunes spareplaner i forbindelse
med budgetforhandlingerne. Alle der har oplevet de dygtige udviklingshæmmede musikere i "The Mumes" må protestere
over disse planer. Bandet arbejder hårdt året rundt med at spille på bosteder og handicapfestivaler som Sølundfestivalen,
hvor de inspirerer andre handicappede til at spille og synge. Musikalitet har ikke nødvendigvis noget med intelligens at
gøre - man kan simpelthen ikke høre at "The Mumes" har nogen som helst udfordringer! De tjener selv penge til huslejen i
Musik og Medieværkstedet ved at spille jobs som ethvert andet orkester. Bandet hed tidligere "Øl, pølser og popcorn
(ØPP)", og har været hele Danmarks socialpædagogiske flagskib, der turnerede i hele verden - Japan, Australien, m. fl.
under ledelse af Brian Laurie der startede orkestret på Lyngåkollegiet sidst i '80erne. "The Mumes" og Musik og
Medieværkstedet ledet af Jesper Gadegaard er en kulturinstitution i Århus med en lang historie, der signalerer, at her
behandler man handicappede med ligeværd og respekt! Find pengene et andet sted eller udskyd nogle bygge og
anlægsprojektor!
 
 
 



885/1097



886/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Morten Svinth Jensen 

Privatperson 

 

HS2380930 

H520 

 
 

  



887/1097

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

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2380930
Dato for oprettelse: 2022-11-24 21:52:34

Afsender

Navn: Morten Svinth Jensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det var dybt overraskende, at Det kreative Værksted i Malling står til at miste sit tilskud, og dermed lukke. Vi har været
derude til mange åbne arrangementer, og oplevet eleverne i de sikre og gode omgivelser der er deres hverdag. Og jeg har
altid tænkt på, at de gamle bygninger, skønne have og dedikerede lærere er et sted, der giver ro og tryghed for en gruppe
elever, der netop har brug for at være et mindre sted. Eleverne har forskellige aktiviteter de arbejder med, og når man fx
har været til teaterforestillinger på DkV, er det tydeligt at der samarbejdes på tværs. Tøj og rekvisitter stammer fra stoftryk
og serviceholdet, teaterholdet har selv udviklet deres historier og der serveres eget bagværk og syltede varer, og det gør at
aktiviteterne bliver et fælles projekt som alle bidrager til. Hvert halve år er det nye temaer, hvor eleverne arbejder med ting
man støder på i livet - og det er altid spændende at se hvilke produkter der kommer ud af det i fx stoftryk og teaterstykker.
Jeg har også altid holdt af at se den måde lærerne på DkV arbejder sammen med eleverne på; der tages hånd om de
enkelte elever og man mærker de gode og vigtige relationer så tydeligt, og der er meget omsorg. Der er mange der i deres
høringssvar omtaler DkVs plads og betydning i Malling, og det forstår jeg godt. De har sat deres præg på byen på mange
synlige måder med bænke, udsmykning, vedligeholdelse - men også når man besøger stedet, Fantasihaven, deres
værksteder og teaterrum og får hilst på mange af dem man efterhånden kender. Jeg har ikke indsigt i de regneark, der
ligger til grund for at det skulle være en besparelse at lukke DkV. Men med de tal der har været fremlagt, ser det ud som
om det er en minimal besparelse, især når det holdes op mod at 21 elever skal flyttes væk fra deres nuværende fællesskab
og dagligdag. Og jeg håber at man i Aarhus Kommune indser, at det ikke kun er et spørgsmål om at skrabe mindre beløb
sammen, men om at en gruppe af sårbare borgere ikke skal flyttes rundt og placeres i nogle større aktivitetscentre, der er
alt andet end det de har brug for. De er ikke 21 brikker, der bare skal puttes ud i de kasser, hvor der nu er plads. De er 21
mennesker, der har fundet et mindre sted, der passer til dem, og hvor de kan udvikle og udfolde sig.
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25-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4701465
Dato for oprettelse: 2022-11-14 18:18:45

Afsender

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

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Vedr. lukning af Musik & Medieværkstedet Kære Aarhus Kommune Jeg selv er ikke en af de såkaldte "brugere" af Musik &
Medieværkstedet. Men jeg har som chauffør i flextrafik ofte bragt folk til og fra værkstedet. Jeg ved, at værkstedet er en
enestående kilde til glæde i brugernes liv. Det giver en unik mulighed for hyggeligt og kreativt samvær brugerne imellem.
Jeg må derfor protestere på det kraftigste mod, at I overvejer at lukke Musik & Medieværkstedet. Med velig hilsen Christen
Møller
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9988990
Dato for oprettelse: 2022-11-23 13:08:17

Afsender

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

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Mødestedet er det bedste sted for mig. Det er her jeg får den ro og omsorg som jeg har brug for. Jeg sætter meget pris på
fællesskabet men allermest personalet fordi de altid er så omsorgsfulde og hjælpsomme. I mødestedet kan jeg slappe af
rigtigt meget, når jeg er stresset og jeg føler mig værdifuld i et fællesskab. Hvis mødestedet lukker vil det slukke lyset i mit
liv. Mødestedet er med til at give mig et stabil og meningsfuld liv. Derfor er jeg meget bekymret for hvad der vil ske med
mig hvis mødestedet lukker. Naif
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2371949
Dato for oprettelse: 2022-11-17 11:52:14

Afsender

Navn: Nanna Bech
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Bevar musik og medieværkstedet! I kan ikke erstatte det, og det bliver ikke billiger for jer i den lange ende. Det ville være et
kæmpe tab for Århus, at meste et så veletableret sted, som hjælper så mange mennesker og kan rumme folk med særlige
behov.
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4534524
Dato for oprettelse: 2022-11-23 10:02:37

Afsender

Navn: Nanna Enemark Lundtofte
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

LUK IKKE DET KREATIVE VÆRKSTED! Høringssvar fra Det kreative Værksteds elever: https://youtu.be/rCA75P4Km8w
Fra elever og pedel på Det kreative Værksted: Christian Juul Hou, Nanna Enemark Lundtofte, Simon Vinther Sørensen,
Jeppe Vinther Sørensen, Lone Damgård Jensen, Thomas Vorning Pejstrup, Mariane Jytte Jensen, Majbrit Møller
Pedersen, Henrik Nordtorp, Dennis Avci Depenau, Heidi Steentoft, Heidi Louise Pedersen, Asta Bjerre-Svinth, Mette Helga
Juhl, Mogens Illum, Karen Nikoline Kristensen, Line Østerballe Brøchner, Hans-Henrik Nedergaard, Karin Elgaard
Jørgensen, Sarah Gadegaard, Jette Therkildsen Jensen
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5390440
Dato for oprettelse: 2022-11-24 06:39:28

Afsender

Navn: Nanna johansen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg ser meget gerne DkV bevaret.
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2756907
Dato for oprettelse: 2022-11-14 19:13:44

Afsender

Navn: Natalie Olesen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hejsa. Jeg har personligt arbejdet sammen med The Mumes og set hvor meget det gør i deres hverdag at have dette at
vågne til. De snakker alle 4 om hvor vanvittigt glade de er og de udstråler stolthed. Det vil være den største ærgelighed
hvis i vælger at droppe dette fantastiske stykke arbejde. Med genkendelighed, tryghed, tålmodighed og meget andet er det
det perfekte sted for disse borgere. Jeg håber INDERLIGT at i overvejer dette en ekstra gang. Alle mennesker med
udviklingshænning ser op til disse brugere, fordi de formår at leve et liv som musikere på trods af deres forskellige
handicap. Jeg som kommende pædagog ser frem til at møde flere som dem! Ikke færre. De er en gave til os! Deres glæde,
deres evner, deres energi. De bruger det de kan, og med hjælp fra pædagoger får de den nødvendige støtte til at kunne
det. Jeg håber inderligt inderligt inderligt at i vil genoverveje hvad musik kan gøre for mennesker. Ikke kun dem der spiller
det, men også dem der hører det. Mvh Natalie Krogh Olesen
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2542308
Dato for oprettelse: 2022-11-14 15:57:24

Afsender

Navn: Natascha Jepsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er da vigtigt at udviklingshæmmede har musikken. Og andre udviklingshæmmede har nogen at spejle sig i til diverse
optrædener.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8129342
Dato for oprettelse: 2022-11-23 09:37:56

Afsender

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

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Lukning af Mødestedet vil ramme os brugere hårdt Høringssvar til Sparekataloget fra Aarhus Kommune Fra Mødestedets
brugere vedr. forslag om lukning af Mødestedet i Gellerup Mødestedet holder til i Lokalcenter Gellerup. Tilbuddet er
oprettet og drives efter Servicelovens §104, hvori der står: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud
til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse
eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. I Mødestedet er vi 25-30 faste brugere, der kommer hver
dag. 20 andre kommer et par gange om ugen, mens der er 30-40 brugere der kommer ganske ofte efter behov, som f.eks.
at få hjælp til at bestille medicin, få kontakt til psykiater, læge eller andet. I kommunens sparekatalog står der sådan her om
os: ”Målgruppen er primært førtidspensionister med anden etnisk herkomst. Mange af borgerne er psykisk sårbare.” Ja, vi
er sårbare, hver for sig, med alt det vi har med i bagagen fra vores tidligere liv. Men i Mødestedet holder de hånden under
os, og vi har et fællesskab, som støtter os, så vi kan klare dagligdagen uden de helt store problemer. Lige nu er vi dog
chokerede og meget kede af, at det igen bliver foreslået at lukke Mødestedet. Det blev også foreslået i 2018, men det blev
heldigvis ikke til noget dengang. Forhåbentlig bliver det heller ikke til noget denne gang. Mødestedet er som et andet hjem
for os. Vi kan komme her hver dag, og det betyder meget for os. Her føler vi stor tryghed. Vi kan vi finde ro og få hjælp og
støtte. Vores hverdag er ofte fuld af problemer, men når vi kommer i Mødestedet er det for mange af os lige som at gå på
arbejde, for vi kommer her hver dag. Her bliver vi set og anerkendt. Her føler vi os normale, fordi vi forstår hinanden, da vi
har nogle af de samme problemer. Her er der ingen der skiller sig ud. De seneste år har været meget svære for os pga.
corona-reglerne, nedlukningerne og usikkerheden. Det har været en meget traumatisk tid, hvor mange af os har fået
forværret vores forhold til vores familier, med skilsmisse og andre problemer. Nu sidder vi så med angsten for at
Mødestedet lukker. Det er svært. Vi kommer næsten alle sammen fra krigshærgede lande. Med i bagagen har vi derfor
mange traumer, så vi har PTSD, og vi er førtidspensionister. Nu er vores trygge base i Mødestedet i fare for lukning. I
stedet for vil man sprede os ud i byen og give os tilbud, der er ”mere beskæftigelsesrettede”. Men det giver overhovedet
ingen mening, for det magter vi slet ikke at deltage i, og flere af os er ikke mobile og kan ikke komme rundt i byen. Dette er
i øvrigt slet ikke indeholdt i Servicelovens §104, som Mødestedet drives efter. Vi er meget nervøse for lukning, som i første
omgang vil gå hårdt ud over vores familier. Siden er vi bange for, at vi kommer til at belaste det psykiatriske system og
sundhedssystemet. I sparekataloget kan vi se, at kommunen vil spare knap 600.000 kr. om året på at lukke Mødestedet. Vi
er nødt til at sige til politikerne: Det bliver langt dyrere uden Mødestedet. Kommunen og Regionen kommer til at få en langt
større økonomisk regning. Men det bliver os, brugerne i Mødestedet og vores familier, der kommer til at betale de
menneskelige omkostninger. Så lad venligst være med at lukke Mødestedet. Det følgende er personlige udsagn fra nogle
af brugerne om den betydning, Mødestedet har: K. H. Kaddoura: Jeg har været indlagt ca. et år på Psykiatrisk Hospital, og
min læge har sendt mig her. Jeg må ikke være alene, så jeg kommer her hver dag. Hvis Mødestedet lukker, ved jeg ikke,
hvad skal jeg så gøre. Jeg får hjælp her af lederen og de andre, og jeg får hjælp til at få min medicin. Her snakker vi om
alle de problemer, vi har, og det er uundværligt. Hvis Mødestedet bliver lukket, så får jeg et meget dårligt liv, hvor jeg bare
sidder derhjemme. Så får jeg brug for at tage mere medicin, og så bliver jeg helt sikkert indlagt igen. M.Taha: Jeg kommer
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her for at få fred og slappe af, så jeg ikke laver ballade, for jeg er psykisk belastet med PTSD. Her kan jeg snakke med de
andre, og jeg kan få hjælp af lederen. Jeg kommer hver dag, fra morgen til eftermiddag, og der er ingen andre steder at
være ligesom Mødestedet. Hvis det lukker, så ved jeg ikke, hvor jeg skal gå hen. Her er vi allesammen pensionister, og vi
er psykisk syge, for vi kommer fra krig. Men her kan vi slappe af og være sammen. Det er et meget vigtigt sted for os, og
det koster ikke kommunen ret meget. N. Shahrour: Mødestedet betyder meget for mig. Jeg er syg med kræft, har PTSD og
får førtidspension, men her glemmer jeg, at jeg har ondt. Når jeg sidder her sammen med de andre, kan jeg slappe af.
Derhjemme tænder jeg bare for fjernsynet og ser alle de negative og voldelige ting fra den arabiske verden, og så tænker
jeg på alt det, der skete med mig og min familie, før jeg kom til Danmark. Hvis Mødestedet lukker, bliver jeg mere syg og
meget dårlig. Så kan jeg bare sidde derhjemme og få masser af problemer med min familie. R.Dozgic: Derhjemme har jeg
det meget skidt, med problemer med min familie. Jeg kommer fra et krigshærget land, hvor der skete mange forfærdelige
ting, og jeg har PTSD. Her i Mødestedet kan jeg finde noget positivt, og finde venner, som accepterer mig. Her er der ikke
noget pres, for vi er lige. Her får jeg den medicin, som min sjæl mangler, så jeg ikke bliver ensom og trist. Jeg er fra
Balkan, men folk her har taget godt imod mig. Hvis Mødestedet lukker, hvor skal vi så gå hen? Vil der så være nogle, der
tænker på os? Jeg er bange for mig selv, for min familie og for samfundet. Mahmoud Ibrahim: Jeg har psykiske problemer
og PTSD, og jeg er førtidspensionist. Så Mødestedet er rigtigt godt for mig, for her kan jeg komme og snakke med de
andre og hygge mig med dem. Hvis Mødestedet lukker, og jeg ikke kan komme her, så bliver jeg meget træt og ked af det
på grund af mine psykiske problemer. Det hjælper mig meget at komme her, også i forholdet til min kone. Hvis kommunen
lukker stedet, har jeg ingen andre steder at gå hen. Brugerne i Mødestedet: K. H. Kaddoura, M.Taha, N. Shahrour,
R.Dozgic,
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0164592
Dato for oprettelse: 2022-11-16 23:47:22

Afsender

Navn: Niklas Gerster
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er kommet frem at Aarhus Kommunr foreslår at lukke musik- og medieværkstedet pr. 1/1/2024, som en del af
kommunens sparekatalog. Jeg er nyuddannet pædagog fra februar 2022, og jeg havde min bachelorpraktik hos musik- og
medieværkstedet. Jeg har derfor med egne øjne set hvilket fremragende aktivitetstilbud det er for voksne mennesker med
udviklingshæmning. Her har borgerne en dagsbeskæftigelse som er skræddersyet til deres interesser og kompetencer, da
samtlige borgere der har evner og passion for at beskæftige sig med musik- og medieproduktion. Derudover har borgerne
et fantastisk sammenhold og fællesskab der, og en nedlukning af stedet vil få store konsekvenser for disse borgeres trivsel
og livskvalitet. Jeg håber derfor meget på at dette høringssvar bliver taget alvorligt, da det virkelig ville være en skam, hvis
et sådant unik sted skulle gå hen og lukke. Faktisk synes jeg omvendt at der burde være flere af den slags specialiserede
tilbud i kommunen. Jeg har i min praksis set flere eksempler på almene beskæftigelsestilbud, hvor borgerne ikke er særligt
motiverede for at komme. Ofte fordi de tilbud som borgerne får ikke i stor nok grad opfylder den enkelte borgers interesser
og kompetenceområder. Man kommer til at lave meget ensartede tilbud, hvor borgerne serveres for de samme
generaliserede aktiviteter. I stedet synes jeg kommunen burde arbejde mere ind i en retning, hvor aktivitetstilbuddene til
borgere med funktionsnedsættelser i større grad tilpasses den enkeltes interesser og kompetencer. Såsom eksempelvis
musik- og medieværkstedet, hvor tilbuddet henvender sig direkte til borgere med disse interesser og evner. Idrætscenter
Aarhus er et andet eksempel på et tilbud med et klart og tydeligt tema, og hvor borgere der specifikt har stor passion for
idræt, kan få lov at udfolde deres kompetencer. Så konklusionen: Bevar Musik- og medieværkstedet. Giv borgere med
funktionsnedsættelser bedre vilkår for at de kan udfolde netop deres talent. Den overordnede trivsel bliver bedst for
borgerne, hvis de får lov at lave de ting som driver dem.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7305527
Dato for oprettelse: 2022-11-24 12:26:13

Afsender

Navn: Nina Leth
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Kære Aarhus Kommune Luk ikke det kreative værksted i Malling - det er en stor støtte for dem der har det svært og de har
et kanon sammenhold deroppe, som kan mærkes i byen via alle de mest fantastiske ting/udsmykning der er rundt i malling,
som giver glæde at se for os borgere, der ikke kommer på det kreative værksted. De personer som er på det kreative
værksted er en stor del af Malling og de skal selvfølgelig bevare deres arbejde som de står op til hver dag og giver dem
masser af glæde. Deres have er åben for alle på det kreative værksted og en lille oase af hygge med kreativ udsmykning
at komme ind i. I må ikke lukke det kreative værksted - det sted fortjener at blive bevaret.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5109735
Dato for oprettelse: 2022-11-15 20:47:31

Afsender

Navn: Nina sicko
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Appelere til at dette ikke lukkes Pga mangfoldigheden og den glæde der spredes broer der bygges og ilden der skabes til
at ville kunne og springet videre ud i liver via dette sted.. har flere gange haft fornøjelsen bla på sølund festival og andre
steder og set hva der udspringer af dette værksted og den glæde og tro på alle kan noget på Trods.. appellere til i ikke
lukker dette sted
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2016105
Dato for oprettelse: 2022-11-15 12:06:00

Afsender

Navn: Ninna Hansen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg bliver meget ked af det hvis i lukker hjerneskadeforeningen, jeg kommer der hver mandag, det er et sted med masse
hjertevarme, og det er et sted jeg føler mig meget velkommen. Hvor skal vi så tage hen.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9861673
Dato for oprettelse: 2022-11-19 15:13:45

Afsender

Navn: Ole Bech
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Høringssvar til Århus Kommune omkring planerne vedrørende lukning af Musik og Medieværkstedet: Det er uendeligt trist
at man påtænker at lukke Musik og Medieværkstedet i forbindelse med i Århus Kommunes spareplaner i forbindelse med
budgetforhandlingerne. Gennem mange år har jeg i mit virke som Social Pædagog og musiker mødt de dygtige
udviklingshæmmede musikere i "The Mumes". Det har altid været en fornøjelse at møde de engagerede musikere og
opleve den stolthed det har givet dem at spille, dels til utallige fester og arrangementer, men også på mange turne'er til
udlandet. Det er virkeligt at trække tæppet væk under disse dejlige mennesker der i årevis har haft det som en vigtig del af
deres identitet at være musiker i dette skønne projekt. Tænk at det ikke kan lade sig gøre i et så rigt samfund som vores at
fortsætte et så meningsgivende projekt og fattigt at man ikke kan se ide'en i forsat at lade dem være ambassadører for
Danmark rundt om i verden, hvor de har været med til at sprede kendskabet til Danmark og vist at handicappede også kan
være dygtige professionelle musikere. Jeg håber at Aarhus kommune vil kassere denne meget dårlige beslutning.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8961572
Dato for oprettelse: 2022-11-21 22:47:42

Afsender

Navn: Ole Krabbe Olesen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

I den 11 år jeg har boet i Malling har kursisterne og deres undervisere udvist en positiv synlighed i Malling. Kursisterne er
glade og positive og hilser på alle, de kommer forbi. Ved diverse besøg på Det kreative værksted - åbent hus m.v. - har det
været tydeligt, at kursisterne føler sig trygge ved de undervisere, som er på stedet. Kursisterne har endvidere deltaget
aktivt i udsmykning af Malling. Det har været beplantning i bed på Bredgade; det har været ved at placere flotte bænke ved
busstoppe steder - og det har været ved større udstillinger i bl.a. sognegården i Malling. I en by som Malling, hvor der sker
en voldsom tilflytning af især unge familier bidrager kursisterne på Det kreative værksted på en positiv måde med diversitet
i demografien.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for MSB
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5442930
Dato for oprettelse: 2022-11-07 19:06:34

Afsender

Navn: Peder Skadhede
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Indtil december 2021 var jeg ansat på Majvænget i Højbjerg , i 29 år . En stor del af beboerne som ikke kunne trives på de
øvrige aktivitetstilbud de fik tilbudt , fandt ro og tryghed hos DKV. Det smittede af på hele deres hverdag og deres liv. Al
respekt for de øvrige tilbud , så kan DKV bare tilbyde en nærhed og overskuelighed som en del af borgerne har brug for.
Jeg har altid beundret ånden på DKV . Der er en rummelighed som er enestående. Langt størstedelen af de borgere som
kommer på DKV , frygter jeg vil blive tabt på gulvet. De vil ikke bare kunne integreres i andre tilbud.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0068973
Dato for oprettelse: 2022-11-08 12:10:27

Afsender

Navn: Peder Skadhede
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Indtil december 2021 var jeg ansat på Majvænget , i 29 år. En del af beboerne kunne ikke trives på de øvrige
aktivitetstilbud de fik tilbudt , fandt tryghed og rummelighed hos DKV . Det smittede af på hele deres hverdag og deres
omgivelser. Al respekt for de øvrige tilbud , så kan DKV bare tilbyde en nærhed og overskuelighed , som nogle borgere har
brug for . Jeg har altid beundret ånden på DKV . Der er en rummelighed som er enestående . Langt størstedelen af de
borgere som kommer på DKV , frygter jeg vil blive tabt på gulvet , med deraf følgende konsekvenser . De vil ikke bare
kunne integreres i andre tilbud.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0136928
Dato for oprettelse: 2022-11-21 22:31:15

Afsender

Navn: Pedro da Palma
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er social-pædagog ansat på Snåstrup Vestergård et bo- og aktivitetstilbud for voksne udviklingshæmmede i Harlev 14
km vest for Aarhus. Jeg har lige færdiggjort første semester på "Master i musikpædagogisk udvikling" (MMPU), hvor jeg i
forlængelse af semester-opgaven deltager i projektet "Performance Pædagogik" der afvikles på Folkestedet. Her indgår
aktører som Musik & Medieværkstedet, Det Kreative Værksted, FO, Folkestedet, Diakonhøjskolen og Snåstrup Vestergård
i et samskabelses-projekt, hvor pædagogstuderende og voksne udviklingshæmmede tirsdag og onsdag d. 22/23 november
skaber produkter til fremvisning til vores "Festli'val" som afvikles torsdag - deadline for denne høring. I kunne også hyre en
"Kaos-pilot"-projekt-manager-type til at skabe samme projekt, og så ville det koste 10 gange så meget - vi starter i
princippet på 0 kr, med det vi har i hænderne imellem ørerne. Det er nu 3. gang i Musik & Medieværkstedets over 20 årige
historie, at Aarhus Kommune peger på lukke projektet. Brugerne har takket stort nej, de 2 andre gange - har i et tilbud i
baghånden til dem? På "min" institution har vi et brugerband - John D Band - som har eksisteret siden 2008. Var det ikke
for Brian Laurie og Musik & Medieværkstedet, tror jeg ikke at bandet eksisterede den dag i dag (ja, vi kører videre på 14. år
med skiftende besætninger og udgav en vinyl ep sidste år). Vores beboere så hos Musik & Medieværkstedets brugere, at
man kunne have et band, og man kunne endda være medlem som roadie, hvis man lige følte mere for at rulle kabler ud,
end at stå og spille på et instrument. Sådan fungerer det stadigvæk. At spille musik sammen, skaber meget mere end
selve musikken. Brugerne lærer om demokrati, sociale færdigheder, at tage ansvar - og størst af alt - de oplever mening og
glimt af livsglæde. Hvorfor står du op om morgenen? Når i kigger ned over jeres excel ark og skal have næste års budget
til at gå op, tænker i en al for kort tidshorisont, og måler på de forkerte parametre. for alt det vi oplever at musikken,
kreativiteten og sanseligheden bidrager vores borgere, sparer på medicin og personale andre steder i systemet.
Merværdien overstiger langt det i tror i vil spare i budgettet. Det er molbo-historien om storken i rugmarken om igen. I pløjer
alle de bløde værdier med en grønthøster, og løser ingenting - ikke engang jeres budget. Frustrede og utilfredse borgere
vil til enhver tid være dyrere end det modsatte. Nogle af de borgere jeg arbejder med, nogle anbragt med dom, koster idag
"kassen" fordi sagsbehandlere har været underlagt skuffecirkulærer der har sat en prop i budgettet, og så har VI systemet
der skulle hjælpe disse borgere, svigtet og givet dem plads til at vælte i en grad, at de oplever et varigt funktionstab. I
tænker at i sparer penge, imens i skubber en endnu større udgift foran jer. Som ansat i Aarhus Kommunes
voksenhandicap siden 2007 (på samme institution siden 2004 - vi overgik fra amt til kommune med kommunalreformen),
undres og irriteres jeg over at voksenhandicap holder "flyttedag" hver 4-5 år, med de samme argumenter om tvær-
institutionel sparring og vidensdeling hver gang. Men vi når ikke at skabe rigtigt solide og varige samarbejder, før
systemets synopser skal genopfindes igen igen. Og det koster masser af penge hver gang - men ikke på papiret, fordi alt
er regnet ud efter en billigere indkøbsaftale på blækpatroner, forventet faldende energipriser, en varm vinter og medvind på
cykelstien og ikke én uforudset udgift. OG nu står jeg her og samskaber det mest fantastiske projekt med 2 af de aktører i
har i sparekataloget. For hver gang i sparer, skal vi have en flottere og mere højtragende vision for den funktion vi
varetager som institutioner og ansatte. Jeg vil rigtig gerne udbede mig, at én af jer folkens der har peget på at lukke Musik
& Medieværkstedet + Det Kreative Værksted, vil pege på den flotte planche om Fælles Fagligt Fundament, og vise mig
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præcist hvor i landskabet at jeres sparekatalog passer ind? Jeg vil gerne som ansat have frabedt mig flere "værdi
doktriner", som kun skal forblive på papriet som en flot vision vi kan fremvise - et Narnia på den anden side af "den
nødvendige politik". Jeg ved godt hvad der er nødvendigt, hvad der er brug for, og hvad der virker. Det oplever jeg på egen
krop i egen praksis - og jeg er faktisk pænt dygtig og kompetent til mit job. Medejerskab, medborgerskab, ansvar og
medbestemmelse! - som er blot nogle af de flotte ord jeg også kan hive ud af værdierne for Fælles Fagligt Fundament.
Lige nu vil i nedlægge flere årtiers faglige kompetencer og viden for "pebernødder"! Tænk tænk tænk jer nu rigtig godt om -
i har noget helt unikt - det skal man værne om, passe på, gøde og prale af. For kigger i blot lidt efter, så ser i noget
blomstre - lad venligst være med at træde i bedet. Det går ikke kun ud over dem som har plantet det, men også alle dem
som kigger på blomsterne og kan dufte dem. Pårørende der oplever at deres kære trives. Alle de mange glade
koncertgæster - jeg kan blive ved...for ressourcen er uudtømmelig. Det er jeres kommunekasse ikke - men i kommer ikke
til at spare penge på det her!
 
 
 



924/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Per Bundgaard Christensen 

Privatperson 

 

HS6708757 

H520 

 
 

  



925/1097

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

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6708757
Dato for oprettelse: 2022-11-21 07:32:18

Afsender

Navn: Per Bundgaard Christensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Har vedlagt svaret som PDF
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Høringssvar 

Jeg har fulgt og samarbejdet i mange år med Musik og Medieværkstedet, hvor de har skabt et helt 

unikt projekt. Det har gennem årerne udviklet det musikalske udtryk for en gruppe sårbare og ikke 

mindst udsatte borger. 

Musik og Medieværkstedet har skabt grobund for  borgeren  i samarbejde med ikke mindst Jesper 

fået udviklet deres talenter så musikerne i dag har udviklet deres musik og ikke de enkelte borgere i 

projektet fået stor anerkendelse. 

Det projekt som startede i 1989 har i dag udviklet et brand, som er kendt både herhjemme og i 

udlandet, det har og er inspiration for andre til, at det kan lade sig gøre. 

Jeg kan slet ikke forstå at man ved nedlægge et projekt, som giver så meget ikke kun det daglige 

pædagogiske arbejde, men forhindre at en gruppe sårbare borgere bliver overladt til hvad? 

Musik og Medie i dag er et helt vidunderligt sted, hvor der er skabt mulighed for fællesskab, 

forhindre ensomhed og husk at hvor mennesker mødes sker der udvikling 

Per Bundgaard 

Folkestedets Venner 
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Jeg synes at lukningen af Musik & Medieværkstedet i Aarhus er en kæmpe stor fejl. Musik & Medieværkstedet bringer
formål i livet og livsglæde til en gruppe mennesker, som har kæmpet hele deres liv med at finde en plads i tilværelsen. De
kan i Musik & Medieværkstedet udvikle deres menneskelige og kreative kompetencer, hvilket kan være med til at give en
ekstra mening i tilværelsen for dem. Hvor skal de ellers vende sig hen for at finde et fællesskab af ligesindede? Aarhus har
ikke et lignede tilbud, og min frygt er at den gruppe mennesker bliver glemt i systemet som et led i en spareøvelse, hvilket
kan medføre en forringet livskvalitet og livsglæde. Derfor mener jeg den eneste fornuftige beslutning er, at lade Musik &
Medieværkstedet være åbent, og spare pengene et andet sted, fremfor hos nogle af de mest sårbare mennesker i Aarhus
kommune.
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d. 14nov.2022
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Jeg er bruger af hjerneskade foreningen østjyland Aarhus ,jeg går til maling,kortspil og sammenværs møder 2-3 gange om
ugen.Det betyder meget for min mentale helbred.
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Spareforslag 2023-2026 MSB-nr.16 Opsigelse af aftale med Det kreative Værksted (DkV) samt Musik- og
Medieværkstedet Aarhus strammer budgettet op, men holder en hånd under de mest sårbare En uvis verdensøkonomi,
krig i Europa og den højeste inflation i fire årtier har sat kommunernes økonomi under pres. Aarhus Kommune vælger at
prioritere en håndsrækning til ældre, til udsatte voksne samt voksne med handicap og til børn i vanskeligheder – men må
samtidig skære 1,6 procent generelt i budgetterne. Kilde: aarhus.dk/nyt/borgmesterens-afdeling/2022/august/aarhus-
strammer-budgettet-op-men-holder-en-haand-under-de-mest-saarbare/ Jeg er godt klar over, at det IKKE handler om
følelser, når der generelt skal spares i en kommune. Dog er der mange i spil i forhold til de besparelser, som fremgår af
sparekataloget for Sociale Forhold og Beskæftigelse 2023-2026. Det virker som om, at det er en meget ”løs hånd”, der
holdes under de mest sårbare. Aarhus Kommunes politikere skal tage stilling til et spareforslag, som reelt set betyder en
lukning af Det kreative Værksted i Malling, såfremt det gennemføres. Lukningen vil have vidtgående konsekvenser for de
der er daglige brugere/elever på DkV, samt ikke mindst de medarbejdere, som vil stå uden job. Endvidere vil det få
betydning for tilknytningen til lokalsamfundet, da omkring halvdelen af brugerne er bosat i Malling/Beder. DkV har mange
aktiviteter, som inddrager lokalsamfundet i form af udstillinger og kreative indslag i bybilledet. Jeg vil godt sætte et stort
spørgsmålstegn ved den forventede besparelse ud fra disse betragtninger: • Malling er ”sidste stop” inden det bliver Odder
Kommune, det vil sige at brugerne skal transporteres til andre dagtilbud fx Aarhus N med transportudgifter til følge. • Der
ansættes to medarbejdere i kommunens interne dagtilbud, på bekostning af medarbejdere tilknyttet DkV
(kassetænkning?). • Lokalerne er løbende blevet renoveret/vedligeholdt til gavn for brugerne. Blandt andet
adgangsforholdene for fysisk handicappede (kørestolsbrugere). • Brugerne har for en stor dels vedkommende relativ kort
afstand og dermed kort transporttid til/fra DkV. Og kan dermed benytte busser og letbane uden at skulle skifte. Jeg håber,
at kommunens politikere vil bede om en detaljeret beregning af besparelserne, hvor ALLE kommunens udgifter indgår ved
en evt. lukning af DkV. Venlig hilsen fra en bekymret pårørende Peter Lundtofte
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Det kreative værksted fungerer som et samlingspunkt for mennesker, som desværre ikke ejer kapaciteten til at indgå på en
normal arbejdsplads. At frarøve disse mennesker deres samlingssted og lys i hverdagen er uacceptabelt. Vi ved at
kommunerne altid har et valg når det kommer til finansieringen af sociale tilbud, men af en eller anden grund nedprioriterer
man altid udbud til de mennesker, som ikke har den stærkeste stemme. Netop af denne grund har disse mennesker det
største behov for at blive hørt og anerkendt. Det er tydeligt hvor vigtigt det kreative mennesker er for en stor gruppe
mennesker og jeg mener, at en afvikling af dette sociale værested er en falliterklæring af vores medmenneskelighed. Gør
det rigtige og bevar det kreative værksted. Mvh. Peter
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Kære politikere Lad mig sige det kort: På trods af en historie og erfaring om, at mennesker med udviklingshandicap
udvikler sig bedst i små og overskuelige tilbud, er mange kommuner igen begyndt at praktisere stordrift. Det resulterer i
tilbud præget af opbevaring med for mange mennesker under samme tag. Konsekvensen bliver - på den helt korte bane -
mangel på tid til den enkelte, for få faglige udfordringer og for lidt menneskelig udvikling. Som jeg ser det, er der til
stadighed brug for små alternativer med plads til faglig fordybelse. Der er ikke brug for at lukke de få eksisterende
succeshistorier, som f.eks. Musik & Medieværkstedet og Det Kreative Værksted. Der er tværtimod brug for flere tilbud, hvor
den enkelte medarbejder kan udvikle sig i et genkendeligt og trygt miljø, i en hverdag fyldt med udfordringer og spændende
opgaver. Hvor man kan dygtiggøre sig og vokse som menneske. Der er brug for flere arbejdspladser / dagtilbud hvor
udviklingshandicappede kommer ud og møder verden. Hvor de sprænger den boble, de ofte befinder sig i. Hvor de får mod
til at sige deres mening og får skabt kontakt til mennesker såvel indenfor - men også udenfor - deres eget miljø. Mennesker
med udviklingshandicap har ikke samme antal valgmuligheder som andre mennesker. Derfor er Aarhus Kommunes planer
om at lukke Musik & Medieværkstedet alarmerende nyt. For netop Musik & Medieværkstedet er et enestående og
stjernegodt eksempel på et lille sted, der arbejder aktivt på at inkludere de her mennesker, så de i højere grad oplever, at
de er noget værd, at de er her på lige fod med alle mulige andre, og at de bidrager med noget vigtigt. Mit kendskab til
Musik & Medie er mangeårigt og kendskabet er godt. Musik & Medie er stedet, hvor man fordyber sig og rendyrker
interessen for musik og mediearbejde, og det er stedet, hvor produkterne synliggøres i kraft af fantastiske koncerter og
interessante medieproduktioner, der kan ses og høres online. Det er stedet hvor man lærer at optræde, hvor man lærer at
indgå i en gruppe, hvor man lærer at give plads til hinanden, hvor ens evne til at læse, skrive og stave forbedres, fordi man
rent faktisk skal bruge det til noget konkret. Hvor man lærer at skabe kontakter og lave aftaler om interviews, finde rundt i
byen, tage ud på egen hånd med optager og mikrofon og hvor man lærer at redigere og færdiggøre sine ting. Der kan
siges mange gode ting om - som det formuleres i Aarhus Kommunes indstilling - virksomhedsforlagt beskyttet
beskæftigelse. Men, det er bare ikke alle der har den drøm. Nogle har drømme om noget andet. Drømme som Musik &
Medie kan være med til at opfylde. For her er der plads til de lidt skæve eksistenser, dem der ikke lige passer ind i de store
tilbud eller i et skånejob i Rema. Mange af Musik & Medies medarbejdere HAR prøvet det. HAR været der uden succes.
Det kendetegnende for mange af dem er, at de ikke magter de store kommunale tilbud. At lukke et lille tilbud som Musik &
Medieværkstedet, vil sende mange af stedets medarbejdere ud i ingenting. Der findes ikke lignende steder i Aarhus
Kommunes vifte af tilbud. Der findes ikke et eksisterende sted, hvor man er fuldtidsmusiker, der findes ikke et eksisterende
sted, hvor man arbejder fulltime med medier. Der findes velmenende caféteriatilbud, hvor man i mindre omfang kan udleve
drømmen som musiker eller journalist, men ikke et tilbud, der som Musik & Medieværkstedet rendyrker det. Igennem
årene, har jeg overværet talrige koncerter med Musik & Medies skiftende bands, og de har alle som en været båret af en
professionalisme, som sjældent er set. De performer til UG og er i en klasse for sig - takket være de daglige rammer, de
nære og kollegiale relationer og nogle personaler på stedet der brænder for dem og tror på dem. Jeg har besøgt Musik &
Medie og har igennem mange år samarbejdet med deres medieafdeling i forbindelse med Sølund Musik-Festival. Et
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samarbejde der igennem snart 25 år har resulteret i en perlerække af stjerne-interviews i Handipressens Backstagehjørne
på Sølund. Dette frugtbare samarbejde må ikke høre op! I 1955 formulerede forsorgschef N. E. Bank-Mikkelsen sine tanker
om normalisering. De er meget enkle og letfattelige: “Du skal give alle dine medmennesker mulighed for at leve et liv så
nær det normale som muligt”. Altså, et liv som det vi ønsker for os selv. At Aarhus Kommune barsler med planer om at
lukke Musik & Medieværkstedet, er et skridt bagud. Det er et skridt hen imod gamle og for længst begravede indretninger.
Hvor stordrift er regnearksløsningen og hvor mennesket bliver glemt. Lukker Aarhus Kommune Musik & Medieværkstedet,
lukker man samtidig livsglæden ned for en gruppe mennesker, der i årevis har udviklet sig i en god retning, som har
profiteret af stedets trygge rammer og størrelse og som i den grad har mening i dagligdagen. Resultatet bliver inaktivitet,
mistrivsel og dårlige liv. Kære politikere, lad Musik & Medieværkstedet bestå! Med venlig hilsen Peter Pedersen
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Det er ikke rimeligt at handicappede holde for, når det gælder kommunale besparelser.
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Det er ikke rimeligt at handicappede holde for, når det gælder kommunale besparelser.
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3451502
Dato for oprettelse: 2022-11-24 08:25:44

Afsender

Navn: Pia Waldof
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det vil være fatalt, hvis m&m-værkstedet lukker. Stedet bliver brugt at en gruppe af sårbare borgere, som ikke har kunnet
finde fodfæste i andre af kommunens aktivitetstilbud. Det er vigtigt at huske diversitet og differencering i denne forbindelse.
Besparelsen ved at lukke stedet er minimal specielt i forhold til de menneskelige omkostninger. Med venlig hilsen Pia
Waldof.
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5632284
Dato for oprettelse: 2022-11-24 14:48:35

Afsender

Navn: Poul E. F. Kristensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

PRIVAT HØRINGSSVAR. For det første synes jeg, at det er rasende beskæmmende, at vores kommunes administration
gang på gang bringes i den situation, at der må hastes besparelser igennem. Men HVIS kommunen ikke kan/vil/må forøge
sine indtægter svarende til det manglende beløb, har jeg forståelse for, at denne panikprocedure kan være nødvendig,
men må samtidig præcisere på hvilke punkter, de offentliggjorte forslag pikerer mig og gør mig ondt: Min første tanke var,
at det var skammeligt at tage fundamentet væk under et par af de nyere kulturprojekter i denne by – Bora–Bora og
Katapult. Hvor må det være dræbende for idealisterne bag sådanne projekter, at de nærmest med et pennestrøg (og
uforskyldt) risikerer deres eksistens. Et par lokalbiblioteker nævnes også som spareprojekter – jeg bruger selv Hasle
Bibliotek ret hyppigt, og jeg er ikke i tvivl om, at det foruden biblioteksservice har stor betydning som møde- og
aktivitetssted i et område, der ikke har ret mange steder for sådanne tiltag lokalt. Desuden må jeg – med en del erfaring i
Fritidsundervisning/folkeoplysning specielt på handicapområdet (og her specielt de psykisk syge) – ryste på hovedet over
at spare et stort beløb som kommunal bevilling på området – det har været den samme sang næsten hvert år langt tilbage.
Det er der ikke meget perspektiv i på sigt! Som nævnt har jeg en omfattende kontakt med specielt udskrevne psykiatriske
patienter, og i den sammenhæng har jeg lyst til at påpege, at ”sparebanden” er på nippet til at lave et ordentligt selvmål. I
over en halv snes år har en patientgruppe fra den nordlige del af kommunen haft et værested ved det forhenværende KBC
på Katrinebjergvej, og det aldeles enestående – som tilsyneladende bliver overset – ved stedet er, at det (efter tidligere
sparerunder i kommunen) drives – og drives ret tilfredsstillende – af brugerne selv og altså klarer sig for et eklatant mindre
budget end tilsvarende væresteder. Det er et MEGET dårligt signal at udsende, at selv noget så unikt på landsplan som
Fristedet kan komme i farezonen – det er jo hele konceptet, der på denne måde bliver underkendt. Og så i en tid, hvor hele
landet og det politiske spektrum er bestyrtet over behandlingen af og mulighederne for de skrøbelige og deciderede
psykisk syge. Poul E. F. Kristensen Haslegårdsvænget 11 8210 Århus V. P.S. Brugerne på Fristedet er for det meste
isolerede og med meget lidt familie – eller kontakt med denne. Desuden er de – hvad de selv kalder – ”digital underklasse”,
og kan næppe finde ud af at indgive elektronisk høringssvar; derfor giver jeg dem lige en hånd med her i forlængelse af
min egen fortvivlelse over nogle af de ideforladte forslag i sparekataloget.- En læserbrevsskribent i Stiftstidende kaldte
udspillet ”en ommer” – enig!!
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16-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9906371
Dato for oprettelse: 2022-11-16 22:10:11

Afsender

Navn: Poul Vase Haubjerg
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Har været sammen med mange fra medieværkstedet igennem flere år,, der alle og altid udtrykker en speciel livsglæde,
tilfredshed med livet - de er det rigtige sted, og har de tilbud der passer til dem i deres liv. Specifikt har jeg arbejdet med
musikgruppen The Mumes, og spillet sammen med dem i forskellige sammenhænge, og de er helt suveræne i deres
musikalitet, kreativitet og livsglæde - jeg har set hvor meget kærlighed, glæde og varme de kan skabe for deres tilhørere,
og alt dette er resultatet af Medieværkstedets tilbud målrettet disse fantastiske mennnesker. Da jeg nu har hørt at der er
planer om at lukke Medieværkstedet, må,jeg her kraftigt fraråde dette, da det vil være fatalt for brugerne af stedet.
udspringer fra Medieværkstedet og det
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15-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6842185
Dato for oprettelse: 2022-11-15 09:32:13

Afsender

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

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg synes at det lyder helt grotesk, at Aarhus Kommune har planer om at nedlægge så værdifuldt et sted som musik- og
medieværkstedet. I forvejen kan det være hårdt, unfair og frustrerende, at være født med et handicap. Dertil, at blive
frarøvet sin arbejdsplads - det der gør at borgerne står op om morgenen og har et meningsfuldt liv, fordi der argumenteres
for, at lignede aktivitetscentre kan afhjælpe dette, det er helt godnat. Vi har brug for ildsjæle, der ligesom medieværkstedet
gør ting muligt og som virkelig tager borgerne seriøst. Jeg har svært ved at forestille mig hvordan et kommunalt tilbud, vil
prioritere at afholde koncerter, indlands og udlands - og så kunne man godt tænke “jamen er det mon så vigtigt, hvis bare
de kan spille musik i hverdagen i et musiklokale. Så er de vel godt tilfreds” - nej. Det vil svare til at man sagde til
fodboldlandsholdet, at de bare skulle træne hver dag, men aldrig mere fik lov til at opleve susen i maven, ved at spille foran
et opstemt publikum, aldrig mærkede følelsen af at lykkes, når man er ude af sin komfortzone, hvilket påvirker ens
udvikling. Tag nu disse borgere alvorligt, tak. Jeg mener at man bør spare et andet sted.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
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Rita Gissel 

Privatperson 
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H520 
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20-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3221341
Dato for oprettelse: 2022-11-20 15:55:49

Afsender

Navn: Rita Gissel
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det vil være et stort problem for mig, hvis værestedet lukkes, da det er en af de få aktiviteter jeg kan gå til uden hjælp fra
andre.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Rita Maagaard 

Privatperson 

 

HS9281191 

H520 
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21-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9281191
Dato for oprettelse: 2022-11-21 10:46:09

Afsender

Navn: Rita Maagaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg kan lærer meget fagligt, socialt. Jeg nyder at tale med de andre på holdet og personalet. Hjerneskade foreningen giver
mig livskvalitet og mening.
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Rolf Larsen 

Privatperson 

 

HS8059772 

H520 
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16-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8059772
Dato for oprettelse: 2022-11-16 04:36:02

Afsender

Navn: Rolf Larsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hvorfor skal det lukke når det har så meget betydning for de bruger som arbejder der??
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Rune Jensen 

Privatperson 

 

HS5904942 
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19-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5904942
Dato for oprettelse: 2022-11-19 22:27:31

Afsender

Navn: Rune Jensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hej Jeg forstår ikke, hvorfor I (Århus kommune) har tænkt jer at ødelægge noget så godt. Jeg har selv arbejdet inden for
denne målgruppe, og oplevet hvad Musik & Medieværkstedet kan pædagogisk fagligt. Det er jeg bange for, at I ikke har,
hvilket vil være foruroligende, da det betyder I ikke har sat jer ind i virkeligheden og bare kigger på et excl-ark. Det er
desværre ikke kun Musik & Medieværkstedet I ødelægger, men hele området for folk med et psykisk handicap. I stedet for
at ødelægge Musik og Medieværkstedet, så burde I besøge stedet og blive klogere på, hvordan stedet drives fagligt, da
det er en højborg for pædagogik, værdighed og medmenneskelighed. Håber ikke I ødelægger sådan en perle, men bygger
og videreudvikler stedet.
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16-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5038265
Dato for oprettelse: 2022-11-16 12:40:34

Afsender

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

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Mødestedet for mig er en tryghedsfaktor!!! Jeg vil være særligt ked af det, hvis mødestedet lukker, fordi jeg er ”handicap”,
har svært at følge med den digitale udvikling. Har oplevet det er ikke sjov at tikker/beder om hjælp andre steder.
Medarbejderne i mødestedet har taget godt imod mig og er meget hjælpsom. Jeg kommer et par gange om ugen i
Mødestedet. Siden jeg er begyndt med at være bruger i mødestedet har jeg fået et sted, hvor jeg kan få hjælp til mine
frustrationer ud og jeg har fået mere ro på i mit liv. Det er så befriende at komme i mødestedet fordi jeg bliver forstået,
anerkendt og værdsat. Jeg ved virkelig ikke hvad jeg skal gøre hvis mødestedet lukkes. Er bekymret meget. Saeed
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23-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7341168
Dato for oprettelse: 2022-11-23 16:59:07

Afsender

Navn: Sally Sofie Hedemann Svinth
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Som barn af en lærer og leder på DKV har jeg været derude en del gennem min barndom og frem til nu. Det gør mig helt
vildt ked af det, at se hvordan et sted, der er så velfungerende, så indholds- og udbytterigt og betydningsfuldt for elever
skal spares væk. For hvis et sted som DKV ikke får lov til at være der, hvilken slags steder er så tilbage? En god del af
eleverne har oplevet at blive flyttet rundt mellem steder, hvor de ikke har passet ind, for så enten at lande eller ende ved
DKV, hvor de endeligt har kunnet føle sig hjemme i den hverdag der er derude. Det er et tilbud, der rummer den
forskellighed der ligger i at være udviklingshæmmet, et sted med pædagogisk og faglige sindssygt dygtige lærere, der
virkelig forstår at skabe værdi for eleverne. Jeg undrer mig over logikken bag besparelsen. For når den praktiske erfaring
er, at en del udviklingshæmmede ikke har fundet sig til rette andre steder end DKV, hvor skal de så hen? Skal man tvinge
dem ud steder, hvor de oplever uro og mistrivsel? Der må være to mulige svar på det spørgsmål: Enten må man skabe et
nyt sted i stil med DKV, og så miste ideen med besparelsen, eller så må kommunen sige at det bare er ærgeligt, og at
elevernes trivsel faktisk ikke betyder så meget i Århus kommune. En fantastisk tredje mulighed er at bevare Det Kreative
Værksted, hvilket jeg og mange andre mener er langt den bedste løsning.
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25-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9198206
Dato for oprettelse: 2022-11-18 12:06:31

Afsender

Navn: sanne rasmussen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hvis hjerneskadeforeningens aktive værksteder lukker vil det betyde stor forringelse af min søsters livsvilkår og forværring
af hendes kognitive evner. Min søster går 2 x om ugen til kurser hos Hjerneskadeforeningen i beskyttet miljø. Hun kan pga
sin hjerneskade ikke erstatte det med andre aktiviteter der tilbydes vi andre. Hun er single og nærmeste familie bor ikke i
Århus, så det er også et socialt holdepunkt og hun vil uden kurserne opleve lange hverdage uden beskæftigelse andet end
fjernsynet som eneste holdepunkt. De to ugentlige kurser holder hende i gang, giver hende glæde og succesoplevelse. Vi
ved fra sommerferieperioden, når der er lukket, at hun sygner lidt hen, bliver trist og de kognitive evner sættes på stand-by.
Hun kan ikke selv kompensere for det med andre aktiviteter. Hun er senhjerneskadet efter en trafikulykke og var inden da
en aktiv medarbejder ansat i en lederstilling i Århus Kommune. Hun har for længst sparet jer for de 300.000 kr som I nu
påtænker at spare på så vigtigt et tilbud på mennesker, der har lidt nok allerede.
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23-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6121110
Dato for oprettelse: 2022-11-23 21:57:02

Afsender

Navn: Sanne Vesterdahl
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Dette sted gør en kæmpe forskel for mennesker der har nogle udfordringer i hverdagen og livet. Det er et af de få steder
som de føler ‘der er deres’ og hvor de får følelsen af at være en del af noget. Har hørt ‘the mumes’ flere gange og det giver
så meget mening og livsglæde - for alle parter!
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Privatperson 
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H520 
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12-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7238416
Dato for oprettelse: 2022-11-12 17:53:06

Afsender

Navn: Sara Høgh
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg kender to, der til dagligt er på Det Kreative Værksted, og ved hvilken stor glæde, det giver dem at komme der. Det er
et ærgerligt sted at spare, da det virkelig er et sted, der giver den rette omsorg og plads til mennesker, der har nogle helt
særlige behov. Det vil være hårdt for dem pludselig, at skulle starte op et nyt sted, fordi de netop har så gode relationer til
personalet, og føler sig meget trygge der.
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Sara Petersen 

Privatperson 

 

HS2810425 

H520 
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2810425
Dato for oprettelse: 2022-11-14 18:53:24

Afsender

Navn: Sara Petersen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Bevar normalitet, livskvalitet og fællesskab.
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8201234
Dato for oprettelse: 2022-11-14 15:00:55

Afsender

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

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Er meget uenige i denne besparelse.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1371678
Dato for oprettelse: 2022-11-21 10:15:39

Afsender

Navn: Sarah Theibel
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Borgerne, som er en del af Musik og Medieværkstedet går på arbejde hver dag. De bidrager til vores samfund og vigtigst af
alt, så udfylder de en vigtig rolle i vores samfund. Når The Mumes spiller for pensionister, børn, til privatfester eller på
institutioner, så gør de en forskel i andres menneskers liv. De bidrager med glæde, musik og kærlighed. Det er deres
arbejde, at bringe liv og lys i andres mennesker liv, og de er gode til det. Når en journalist fra medielinjen tager til
generalprøve på et teaterstykke, interviewer politikere eller de største artister i Danmark eller lave sjove og berigende
podcasts, så gør de et stykke arbejde, som kun de kan, fordi de er en del af et arbejdsmiljø, som er trygt og rart, men hvor
der også stilles krav til, hvor de udfordre sig selv og bliver dygtigere. Musik og Medieværkstedet er en arbejdsplads, hvor
der hver dag skabes succesoplevelser, og som giver de ansatte (borgerne) en plads i vores samfund. Hvorfor sparer så
stor en succes væk? Derforuden er Musik og Medieværkstedet et dejligt sted at være. Her er der plads til alle, og de har et
unikt sammenhold og fællesskab, som man ikke kan gøre op i kroner og øre. De drikker en øl sammen, holder julefrokost,
går til festuge og de passer på hinanden. En nobel tanke om at få dem ud på arbejdsmarkedet, er på papiret en god idé,
men virkeligheden er en helt anden. For alt det man ikke kan se, når man kigger kort ind i maskinrummet på Musik og
Medieværkstedet, kan man ikke sætte en pris på. Det pædagogiske arbejde, hvor man ser hele mennesket, ikke handicap
eller udviklingshæmning, men på mennesket. Når jeg ser det arbejde, som ligger bag Musik og Medieværkstedet, så kan
jeg ikke begriber, at man overhovedet overvejer, at lukke for dette fantastiske tilbud. Vi snakker om, at Aarhus Kommune
har en udgift på 35 kr. pr. borger om dagen, og når jeg tænker på, hvad man ellers kan få for 35 kr. i Aarhus Kommune, så
burde man inde på rådhuset været stolte over, hvad man for så få penge kan tilbyde. Jeg tænker, at der er en del
kommuner, som kigger misundeligt efter et tilbud som Musik og Medieværkstedet, for det burde ikke være muligt at lave så
godt et tilbud, som bringer så meget glæde for så mange mennesker, til nærmest ingen penge.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2854422
Dato for oprettelse: 2022-11-16 18:59:14

Afsender

Navn: Sebastian sørensen Bombara
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Ovennævnte skal ikke lukkes. Musik - og medieværkstedet er unikt og kulturen er med stor betydning, der rækker langt ud
over stedets grænser. Det vil have store negative konsekvenser for folk omkring, men vigtigst af alt, borgerne på musik -
og medieværkstedet. Beskyt kulturen hos dem der har brug for det.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9793288
Dato for oprettelse: 2022-11-23 12:16:37

Afsender

Navn: Sebastian Øvlisen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er bruger af Hjerneskadeforeningen og har utrolig meget glæde af det. Jeg er sammen med ligestillede, og det giver en
stor glæde og livskvalitet at deltage i aktiviteter. Jeg har ikke det store netværk, så det vil isolere mig endnu mere, ikke at
kunne komme i hjerneskadeforeningen. Luk ikke vores forening!
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3101741
Dato for oprettelse: 2022-11-24 12:44:01

Afsender

Navn: Seda Yüksek
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Kære Århus kommune Vedr. Ryhavekollegiet Som 26 årig stod helt alene med min datter på kun 4 mdr. Mit ægteskab på 5
år var ved at ende, jeg var en ligesom de andre på Ryhavekollegiet som oplevede vanskeligheder i mit ægteskab. Jeg
havde en mildt efterfødselsdepression og min barsel var ved at blive færdig fordi jeg kun havde søgt om 6 måneders barsel
fra mit studie på Århus universitet; Kandidat i uddannelsesvidenskab. Jeg følte mig fortabt. Jeg følte mig som en fisk som
var strandet. Jeg fandt Ryhavekollegiet og flyttede ind ret hurtigt. Det var der jeg mødte en medarbejder som faktisk fik en
stor betydning for min heling. Denne medarbejder var den første som hjalp mig med åbne arme på alle fronter. Jeg kendte
ikke til systemet, jeg kendte ikke til mine rettigheder som enlig, og lad os antage at jeg kendte til dem havde jeg på ingen
måde motivation eller mental overskud til at få gjort nogle af de ting jeg skulle. Denne medabejder hjalp mig med alt! Hun
afholdte møder hver uge for at følge op på mig, hun hjalp mig med at søge alt nødvendigt. Takket være de medarbejder
gjordet det at vi følte os som et fælleskab, som en familie. Uden hende ville mit ophold på Ryhavekollegiet aldrig have
været det samme! Hendes rolle under hele mit ophold var alt afgørende for mig! Uden hende ville jeg føle mig alene, ikke
hørt, ikke forstået. Hun lyttede til mig, hun hjalp mig og hun motiverede mig og jeg følte mig tryg, fordi der var en som jeg
kunne henvende mig til. De hjalp mig med at komme videre derfra meget stærkere. Så jeg beder jer inderligt om ikke at
spare på medarbejderne på Ryhavekollegiet. Uden medarbejder på Ryhavekollegiet vil ingenting være det samme.
Meningen med Ryhavekollegiet var for mig at der var nogle faglige personer jeg kunne tale med, betro mig til, og søge
tryghed hos. Ikke at der var en lejlighed på 2 værelser. For det kunne jeg også finde alle andre steder i Århus! Uden dem
vil man ikke kunne være en familie eller skabe fælleskab på Ryhavekollegiet. I må spare på alt andet end medarbejdere på
Ryhavekollegiet! Mvh Seda
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3149044
Dato for oprettelse: 2022-11-21 20:32:29

Afsender

Navn: Shohreh Rahmani
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Musik& Medieværksted var og er det bedste tilbud for Human. Vi som forældre har kæmpet for,at Human kommer til en ret
sted ift. arbejder. Vi kan se hvor godt han trives på musikværksted. Vi håber og ønsker at Århus kommune ombestemme
sig ift. nedlukning af Medieværksted. Det er urimlig at man lukke et arbejdersplads og bruge mere penge til medicin eller
psykolog beghandling.Human er meget ked af og ulykkelig efter han fik besked om lukning. De bedste hilsner
 
 
 



985/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Sidsel Engel Jensen 

Privatperson 

 

HS1707542 

H520 

 
 

  



986/1097

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

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1707542
Dato for oprettelse: 2022-11-11 20:01:33

Afsender

Navn: Sidsel Engel Jensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

At Århus kommune ønsker at spare Det Kreative Værksted væk i forbindelse med besparelser for, at kunne skabe ny
udvikling og optimering af tilbud indenfor voksenhandicap, giver ingen mening for mig. Jeg udtaler mig som faglærer,
pædagog og tidligere samarbejdspartner med Det Kreative Værksted. I samarbejdet imellem STU tilbuddet,
Ungdomsuddannelsen Turmalin STU under Århus Kommune og Det Kreative Værksted oplevede jeg, et beskyttet
værksted(Det kreative Værksted) der tilbyder borgere med svære psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser et miljø,
hvor de bliver både støttet og udfordret. Dette bliver de både personligt, i det sociale og ude i kontakten med lokal miljøet.
Samtidig har stedet overskud til at inviterer andre grupper af borgerer ind som fx børnehavebørn, pensionister, byens folk,
mennesker der har brug for praktik, unge under uddannelse osv. I forskellige konstellationer der gavner alle på værkstedet.
Det Kreative Værksted binder bånd imellem de forskellige bofællesskaber, kirken, og andre beskyttede værksteder ved, at
inviterer til samarbejde, udvikling af fællesprojekter og fx deres tilbagevendende torsdags cafe. Der er her tale om et unikt
sted, som tager varer på de borgere, som ikke kan håndterer at være i beskæftigelse eller i store til tider konforme
værkstedsmiljøer. Min frygt vil være, at dette ikke bliver en besparelse men en udgift, hvis disse borgere fratages det sted
de trives og for mange af dem et sted, hvor de kan finde ud af at møde op og samtidig er geografisk indenfor meget rimelig
afstand af hvor de bor i bofællesskaber. Det Kreative Værksted er et sted der trækker tråde langt ud i lokal miljøet i det
sydlige Århus. Det vil efterlade et stort hul for mange ud over borgerne på værkstedet, hvis det skal lukkes, er min
oplevelse. Jeg håber, at Århus Kommune vil gentænke dette forslag og i stedet drage nytte af et sted som har eksisteret i
mange år og derfor har mange års erfaring med at have fokus på udvikling for mennesker med psykisk og/eller fysisk
funktionsnedsættelse. At Århus Kommune vil gå i dialog og samarbejde med folk der ved hvad de laver. Tak for jeres tid.
Med venlig hilsen Sidsel Engel Jensen
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9353629
Dato for oprettelse: 2022-11-15 19:24:28

Afsender

Navn: Signe Weigand
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har som studerende på diakonhøjskolen arbejdet sammen med The Mumes og Jesper Gadegaard i en stor del af min
uddannelse indtil videre. Jeg har i 2021 deltaget i et samarbejde mellem diakonhøjskolen og The Mumes, hvor der var
fokus på performance pædagogik, der brød rammerne mellem bruger og pædagog. Det var et helt fantastisk projekt, som
gav musikerne fra The Mumes lov til at gøre det de var gode til, og mulighed for at lære fra sig. Vi lærte alle så utroligt
meget, idet magtforholdet mellem bruger og pædagog blev nedbrudt. Når vi stod på scenen var vi alle bare mennesker, og
det er en sindssygt vigtigt læring at have fået med sig ud i det virkelige arbejdsliv som pædagog. Og det er lige præcis det
som musik og medieværkstedet kan. Musik og medieværkstedet er et helt unikt sted, hvor der er ro og plads til
forskelligheder, og som er et af de få steder der er tilbage, som ikke er spoleret af “hurtig ind / hurtig ud” tankegangen. Der
er derimod plads til fordybelse og plads til at kunne det som man er god til, og det man interesserer sig for. Man bliver set
og mødt som det menneske man er, og det ville være katastrofalt hvis dette sted blev lukket ned. Jeg tør ikke tænke på
hvad en potentiel lukning vil gøre for livskvaliteten og mulighederne hos de nuværende brugere af musik og
medieværkstedet. Musik og medieværkstedet skal bevares, da det er et unikt og fantastisk sted for dets brugere, men også
et sted der giver en helt unik og fantastisk mulighed for at diverse studerende kan lære om hvordan pædagogik også kan
se ud, vigtigheden i at se mennesket bag diagnosen, og se muligheder frem for begrænsninger. Der er i forvejen alt alt for
lidt fokus på musik og musikpædagogik på pædagoguddannelserne, og det er så vigtigt et redskab til at kunne se og åbne
for de udviklingshæmmedes potientiale. Der er kæmpe behov for at bevare en platform der taler netop disse personer sag,
og som er interesserede i at give denne glæde og viden videre.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6108005
Dato for oprettelse: 2022-11-21 14:57:04

Afsender

Navn: Sigrid Kouring
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Kære kommune. Det forkerte stede at spare. Tænk på alt det frivillige arbejde i denne lille forening. Sigrid Kouring.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2655476
Dato for oprettelse: 2022-11-24 16:56:09

Afsender

Navn: Sille Marie Olsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

I sparekataloget fremgår det, at man ønsker at omlægge indsatsen på Ryhave Kollegiet, så støtten til familierne
fremadrettet skal udøves af civilsamfundet uden fasttilknyttede medarbejdere. Jeg har været frivillig på kollegiet i 1,5 år, og
som en del af civilsamfundet finder jeg denne tilgang til det sociale arbejde, der udøves på Ryhave Kollegiet misforstået og
jeg har svært ved at se, hvordan frivillige og civilsamfundet alene skal kunne løfte opgaven uden stabile og uddannede
medarbejdere med daglig kontakt til beboerne. Når jeg træder ind på kollegiet, er jeg et velkendt men dog flygtigt ansigt i
familiernes hverdag. Jeg er en ekstra hjælpende hånd, et udefrakommende pust. Jeg kan deltage i eller planlægge små
arrangementer. Jeg er derimod ikke kvalificeret til at levere den slags sociale arbejde, der udføres af det faste, uddannede
personale og jeg har ikke de rette ressourcer til at løse de daglige eller mere indgribende udfordringer familierne står
overfor. Det er uacceptabelt og uforsvarligt hvis ansvaret for kvaliteten af den sociale indsats fremover skal lægges på
frivillige uden den rette faglighed på området og vi ville aldrig kunne erstatte det uddannede personale. Ryhave Kollegiet
beskrives på kommunens hjemmeside, som et sted der giver moren og hendes barn: ”trygge og faste rammer (…) og
støtte til at skabe en struktureret hverdag.” Når jeg som frivillig træder ind på kollegiet, træder jeg ind i allerede etablerede
trygge rammer skabt af de ansatte i kraft af deres relation til både mor og barn. Det er tydeligt for mig, at beboerne finder
den største tryghed hos netop disse mennesker, som hjælper dem og møder dem hver eneste dag og som de dermed har
en særlig relation til. Derudover har de også de faglige kompetencer, der skal til for at vejlede, støtte og hjælpe med skabe
struktur og rammer. Jeg tvivler på, om der uden den tillid samt den stabile og motiverende kontakt mellem beboere og de
faste ansatte, som jeg oplever, overhovedet ville være trygge rammer som mødre, børn og frivillige ville kunne indgå i.
Stabilitet, tillid og tryghed ved at møde de samme ansigter hver dag, er afgørende for at gøre beboerne i stand til at indgå i
og etablere et fællesskab, som civilsamfundet og frivillige først herefter kan bidrage til. Det ærgrer mig derfor, at de
ansattes store betydning for mødrene, børnene og sammenhængskraften på kollegiet samt deres faglighed i mødet med
familierne ikke fremgår af Sparekataloget. Den mangelfulde beskrivelse er med til at skabe et utilstrækkeligt billede af,
hvad mødrene får ud af at bo på kollegiet. Vi må ikke reducere den sociale indsats i vores kommune til en kaffeklub. Som
borger i Aarhus Kommune undrer jeg mig også over prioriteringen af besparelsen på netop dette område. Tiltaget (på
Ryhave Kollegiet) beskrives i Sparekataloget som en nedlæggelse af et forebyggende tiltag. Samtidig fremgår det af
beskrivelsen for Sparekataloget for Sociale Forhold og Beskæftigelse, at man ønsker at investere i tidlige indsatser, med
ønske om at ”sikre, at færre borgere får brug for omfattende hjælp i fremtiden.” Dette er en vigtig ambition, idet en tidlig
forebyggende indsats med et helhedsorienteret perspektiv kan have livsvarig effekt for, i dette tilfælde, mødrene og deres
børn og for hele samfundet. Derfor mener jeg, at der er et klart langsigtet økonomisk (og menneskeligt) incitament til at
værne om de forebyggende indsatser, som eksempelvis den jeg har oplevet på Ryhave Kollegiet. Jeg kunne ønske mig at
bo i en kommune hvor man levede op til egne ambitioner og ikke med den ene hånd ønsker at investere i sikringen af sine
borgere, mens man med den anden laver besparelser, der rammer de mest sårbare. Jeg mener det er uacceptabelt, hvis
man uden hensyn til familiernes trivsel, tryghed og fremtid, ønsker at gennemføre disse altomfattende ændringer på
Ryhave Kollegiet. At man ikke har blik for vigtigheden af en stærk langsigtet indsats, er et udtryk for manglende forståelse
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for familiernes situation og det faglige sociale arbejde, der hver dag udføres af medarbejderne. Jeg vil på det kraftigste
understrege, hvilken betydelig konsekvens det vil have for tilbuddets kvalitet, hvis faste, trygge, tillidsfulde, professionelle
ansatte skal erstattes af et nødvendigvis mere flygtigt og omskifteligt civilsamfund. Med venlig hilsen Frivillig på Ryhave
Kollegiet Sille Marie Olsen
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7920534
Dato for oprettelse: 2022-11-22 22:29:52

Afsender

Navn: Simon Allanach
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Der nævnes at der er fald i antallet af borgere der anvender Hjerneskadeforeningens tilbud. Dette er ikke pga. manglende
interesse, lyst, arrangement, fra forretningens eller medlemmernes side, men pga. af corona restriktioner. Til trods for af at
restriktionerne er stoppet har det desværre taget længerevarende effekt på aktivitetsniveauet. Hvis i begår fejlen at tro at
dette er en permanent tilstand, så er i med at ødelægge vigtigt hjælpe for borgerne.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4994044
Dato for oprettelse: 2022-11-24 22:34:01

Afsender

Navn: Simon Durand
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

I skriver i jeres UDVIKLINGS- OG OMSTILLINGSPLANEN I SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE: "alle skal have
mulighed for at skabe sig et meningsfuldt liv og være en del af fællesskabet.". Ved at lukke Det Kreative Værksted fratager
i nogle særligt udsatte deres meningsfulde liv. Det Kreative Værksted giver et frirum for udsatte personer, som kræver
ekstra opmærksomhed/støtte. Det Kreative Værksted har rammer, som gør at der er roligere, mindre menneskemængde
og mere personlig kontakt. Hvis de kommunale tilbud skulle tage vare på borgere fra det kreative værksted, vil de blive alt
for stressede, som kan føre til episoder, som skal håndteres af en hjælper. Dette vil medføre yderligere pres og behov for
mere bemanding på de kommunale tilbud. Derfor er det en stor fejltagelse at lukke Det Kreative Værksted. Yderligere er
jeres hensigt at få flere i arbejde, og det ved jeg ikke om er tanken med dem fra Det Kreative Værksted, men det er ikke
muligt i det omfang i beskriver. Det vil kræve mere støtte end den egentlige arbejdsindsats ville udeføre. Det vil ikke føre til
en økonomisk omstilling, men mere end forskubbelse af budgettet.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8316547
Dato for oprettelse: 2022-11-16 23:05:37

Afsender

Navn: Sofie Kalstrup Mossefin Hess
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er pædagogstuderende og var i min første praktik hos MUME (Musik- og Medieværkstedet). Jeg har både som
ufaglært og nu som pædagogstuderende, arbejdet mange steder med målgruppen udviklingshæmmede. Jeg troede ikke
det var muligt, at en arbejdplads kunne vække så mange følelser og gode oplevelser, som da jeg begyndte at arbejde på
MUME. Det var min største fornøjelse af opleve at arbejde dette unikke sted. Jeg har på MUME oplevet de mest
dedikerede medarbejdere (udviklingshæmmede) og det med professionelle personale (pædagoger), der tager deres
arbejde DYBT seriøst. Intet her bliver gjort halvt; det bliver gjort med hele hjertet. Jeg oplever at medarbejderne hver dag
får en følelse af at lykkes, sejre, vokse og udvikle sig. Det er ikke kun noget jeg observerer, det er også det de selv siger.
De ELSKER at være på arbejde! Deres livsværk og deres dybeste relationer, er blevet skabt på MUME. Det må de ikke
miste! Medarbejderne dedikerer hele sit liv, til det musik og medie arbejde de skaber i sin hverdag. Deres band The
Mumes (handicapband) tournérer hele danmark rundt og spiller samtlige koncerter om året! Medie medarbejderne
interviewer skuespillere, politikere og musikere! Der laves serier og podcast der fokuserer på tabubelagte emner såsom
seksualitet! Hvor oplever man ellers det henne i DK?! Ingen steder! Det her vigtige og yderst givende arbejde må IKKE gå
tabt, det er SÅ værdifuldt! Alle medarbejdere har hver især store talenter. Når jeg har set bandet The Mumes optræde,
oplever jeg musikerne (de udviklinghæmmede) revne af stolthed. De er de mest fantastiske performere. Og det er de fordi
de på MUME, får lov til at udfolde sig fuldstændig som mennesker og som musikere. De er uden tvivl i sit es. Publikum
stråler altid af glæde! Aldrig har jeg oplevet noget publikum gå så meget amok på dansegulvet og ved fællessang, som til
en The Mumes koncert. Der købes hundredevis af merchandise trøjer med The Mumes's logo, fordi de har hundredevis af
fans. Det er professionelle musikere, med store indtægter og mange koncertbookninger hele året rundt. . Det er så
livsbekræftende at overvære og være en del af. Sikke meget glæde det har for alle parter. Medarbejderne har gang på
gang nedbrudt mine fordomme om, at man er begrænset, blot fordi man har et handicap. Jeg er DYBT inspireret af dem!
De guider og instruerer mig i, hvordan jeg kan spille et instrument, eller optage en podcast! Jeg lærer absolut lige så meget
af dem (hvis ikke mere!) som de gør af mig og det er så vigtigt at pointere. Alle lærer af hinanden, og det er essensen af
det pædagogiske fokus på MUME. Det medarbejderne kreerer, er med til at forene og inspirere folk, på tværs i samfundet.
Det er decideret smukt. Den glæde alle har for sit arbejde er noget jeg aldrig har oplevet være så tydeligt og gennemsyret,
som det er på MUME. Glæden for sit arbejde, mærkes i den grad også hos de uddannede pædagoger, Jesper og Sofus.
De har hver især en pædagogisk tilgang til medarbejderne, der fremmer og imødekommer hver enkelte medarbejders
ressourcer og ønsker. Personalet har en yderst fintfølende sans for at bevæge sig professionelt indenfor sine egne og
medarbejdernes personlige rum og grænser. Der gives både plads til svære seriøse snakke, kram, tårer, grin og humor,
som alt sammen er med til at skabe stærke og professionelle relationer mellem personale og medarbejdere. Personalet
griber og løfter medarbejdernes ressourcer, hvor de har brug for støtte og motivationen, til at udleve deres højeste ønsker
og til at udvikle sig selv og sin identitet. Både Jesper og Sofus har begge et naturligt talent for at arbejde med målgruppen
og de vægter deres faglighed højest. De har opbygget et ambitiøst MUME med mottoet "du kan hvad du vil" hvilket har
skabt selvsikre og professionelle musik og medie medarbejdere. Medarbejderne ved at de er i stand til at skabe store og
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betydningsfulde projekter, hvilket er i kraft personalets formidable pædagogiske arbejde. Jeg har ikke ord for, hvor
taknemlig jeg er for at have mødt hele teamet på MUME. Alle har gjort et kæmpe indtryk på mig, både personligt og
professionelt. MUMEs uerstattelige arbejdsplads, vil påvirke mit fremtidige pædagogiske virke og mit personlige jeg for
livet. De fantastiske mennesker på MUME har fået mig til at indse, hvordan alle mennesker, bidrager værdifuldt til
hinandens liv. Vi er alle ligeværdige og har evner, som er unikke. DÉT er pædagogik og medmenneskelighed på højeste
plan! Jeg har stadig - efter et år - kontakt med både personale og medarbejdere på daglig basis, fordi menneskerne og
MUME, simpelthen ikke er til at slippe. De bestyder ufatteligt meget for mig. Mit ønske er selv, at skabe kreative tilbud
lignende MUME i fremtiden, da der uden tvivl burde være flere steder i verden som MUME. Det er en perle, der fremmer
det bedste i mennesker, højner dem og omfavner dem, lige der hvor de har brug for det. Det er livsændrende for
udviklingshæmmede at blive ansat på MUME. Det gør medarbejdernes hverdag meningsfuld og betydningsfuld, både i
kraft at det kreative og sociale fællesskab de arbejder i. At lukke MUME ville være den største fejltagelse. Det må
simpelthen ikke ske. Der her sted betyder så uendeligt meget for medarbejderne, personalet og andre tilknyttede
mennesker til MUME. Musik- og Medieværkstedet er en definition af, en sund, kærlig og givende arbejdsplads, som har
kæmpe potentiale, styrke og positiv påvirkning på så mange menneskers liv. Musik og Medieværkstedet SKAL bevares! I
de vedhæftede filer er billeder af: Billede 1. S (udviklingshæmmet) der kan finde ud af at spille på sav og viser mig hvordan
han spiller på den. Billede 2. Jeg prøver at spille sav mens S hjælper og guider mig. Det er ikke helt nemt at spille på kan
jeg fortælle! Billede 3. Jeg er til julefrokost med medarbejdere fra MUME. Det var en fantastisk aften. Billede 4. A og H (på
billedet) er med til juleklip på MUME, hvor der bages småkager og pyntes op til jul på arbejdspladsen. Det endte i
fællessang med julesange, som medarbejderne (de udviklingshæmmede) stod for. Billede 5. Bandet The Mumes
(udviklingshæmmet band) har lige spillet koncert. En fra publikum har købt en lyserød t-shirt med "The Mumes" logo og får
stolt taget billeder med bandet. Billede 6. The Mumes spiller koncert og forsangeren W holder i hånd med en fra publikum,
som står og synger med.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4364149
Dato for oprettelse: 2022-11-14 12:02:31

Afsender

Navn: Sonni Adolf Blom Christensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er opvokset med et massivt underskud på stimuli. Jeg har boet det meste af min ungdom i forskellige plejefamilier,
med base i Bispehaven. Jeg var på vej ud af en kriminel vej, men fandt et sted jeg passede ind. Et sted der kunne rumme
mine skævheder og sætte mine talenter i rammer. Da jeg startede på Musik & Medieværkstedet havde jeg store
vanskeligheder ved at tage ansvar og sige min mening. I dag 18 år siden min STU praktik startede på Musik &
Medieværkstedet, står jeg som kapelmester i THE MUMES. Vi spiller mange koncerter hver år, og er med til at udbrede
handicappedes ret til kultur. Dét at være musiker har givet mig noget at stå op til. Igennem utallige koncerter har jeg fået
opbygget et selvværd der gør at jeg kan hvile i mig selv. På Musik & Medieværkstedet kan man være den man er. Her er
accept af hvem man er, hvad man kan og hvad man ikke kan. Her er man ligeværdige med både de andre og personalet -
for her er man musiker og ikke handicappet eller kriminel. Min dagligdag er indrettet efter hvad og hvornår jeg kan
overskue tingene. Vi spiller op mod 70 koncerter om året, og ikke én gang er jeg kommer for sent. Jeg kan klare opgaven
fordi at det drejer sig om en succes i mit liv. Så er der så meget forskelligt jeg ikke kan finde ud af til dagligt, men det er
ligegyldigt når jeg står på scenen - for det er jeg god til. Igennem det at være god til noget, har jeg fået mod på
eksempelvis at få gjort noget ved min mundhygiejne. Mine tænder er væk af misvedligehold. Men fordi at der er folk det
bakker mig op i mine talenter, har jeg fundet energien til at få gjort noget ved det, og er i gang med at få revet alle tænder
ud, så jeg kan få gebis og smile til folk igen for første gang i mange år. Skulle jeg på det almene arbejdsmarked og lave en
opgave der ikke interesserer mig kommer jeg ganske enkelt ikke afsted. Jeg er bevist om at jeg er enormt behovsstyret.
Og hvis ikke behovet er der, kan jeg ikke finde overskuddet til at gøre noget som helst. Havde jeg ikke fundet et sted der
kunne gøre en succes ud af mine færdigheder, var jeg uden tvivl fortsat ned af den forkerte vej og sad sikkert i fængsel i
dag.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0031975
Dato for oprettelse: 2022-11-17 18:19:37

Afsender

Navn: Steen Vejgaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hvad er grunden til man endnu engang går efter de svageste i samfundet og her i byen? Musik og medieværkstedet er en
fantastisk institution - og jeg har oplevet hvad det gør ved brugerne af stedet - er selv tilsluttet foreningen De Splittergale
(psykisk syge) og ved hvad det betyder for dem at have et sted at være, samt det at være sammen med andre - kan se det
giver livskvalitet. Har oplevet mange fra medie og musik….. spille og underholde på bl.a. Sølund. Er sikker på at der evt er
flere penge at spare indenfor magistratens egne rækker. Ser frem til svar
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5179679
Dato for oprettelse: 2022-11-15 05:45:13

Afsender

Navn: Steven Nelson
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

The Music & Media Workshop is not just a valuable program for Aarhus and Denmark but is respected around the world for
its innovative approach to inclusive, humane and productive community core development. In California, we consider it a
model program for both social and economic good. The idea that its funding is in jeopardy is astonishingly short sighted,
and I urge you to reconsider any proposal to eliminate anything but full support — not just for the good of those served
locally, but as an example for a wanting and receptive world.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2317455
Dato for oprettelse: 2022-11-14 17:47:57

Afsender

Navn: Stine Haubjerg
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Synes det vil være en kæmpe fejl at lukke stedet ned. I fratager en masse dygtige handikappede muligheden for at udvikle
sig inden for musik og medier. P
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2679077
Dato for oprettelse: 2022-11-14 18:23:37

Afsender

Navn: Stine Søndergaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Små unikke steder båret af ildsjæle KAN noget! De kan skabe nærvær, netværk, mening, tilhørsforhold, individualitet,
fællesskab, identitet! Musik KAN noget! Det kan skabe glæde, samarbejde, lydhørhed, nærvær, sjæl, beslægtethed, mod,
energi, fællesskab! Netop ting som kommunen gerne vil tilbyde mennesker med særlige behov. Jeg kender en ung mand,
som er musiker på Musik&Mefieværkstedet - det er hans et’ og alt. Det giver ham lys i øjnene, mening, styrke og selvtillid!
Jeg kende en ung kvinde, der ser meget op til det at spille på Musik&Medieværkstedet. Hun drømmer om engang at kunne
være med - og en del af et band/ at have musikken meget i sit liv! Jeg har engang set Musik&medieværkstedet - bandet
The Jess - spille på Sølund Festival. Det var super prof og pågående. Det var stærke unge mennesker, der troede på sig
selv og hinanden - særlige behov eller ej! Kære Aarhus Kommune - drop denne spareide’ og pas i stedet på den her fine
perle som er vokset frem - lige her, hos jer! �
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4686676
Dato for oprettelse: 2022-11-22 10:39:00

Afsender

Navn: Stine Taanquist Hansen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg går på Diakonhøjskolen og deltager i projekt med "The Mumes" omkring Performance Pædagogik. Jeg synes det vil
være enormt ærgerligt at lukke dem, da det giver livskvalitet og mening for borgerne.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0137221
Dato for oprettelse: 2022-11-14 17:19:30

Afsender

Navn: Stoffregen Sofie
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Musik og medie værkstedet er meget mere end et værksted. Det skaber en tilværelse og udvikler folk der har brug for det,
så de ikke blot er nogen der skal tages af og placeres
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4044684
Dato for oprettelse: 2022-11-23 22:34:46

Afsender

Navn: Susan Høeg
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg bliver ked af det og vred når jeg hører at Århus kommune har planer om at lukke et fantastisk sted som det Kreative
værksted, det er vel begrænset hvor meget kommunen sparer på det, men det har en kæmpe betydning for nogle meget
sårbare borgere der har brug for et sted der giver dem glæde og tryghed i hverdagen. Så “fattig” er Århus forhåbentlig ikke
blevet, der må være andre steder at spare hvor det ikke rammer kommunens svageste borgere.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1660686
Dato for oprettelse: 2022-11-18 20:29:55

Afsender

Navn: Susan Nielsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er meningsløst at lukke Musik og Medieværkstedet! Det er uforståeligt, at Aarhus Kommune ikke kan prioritere og
bevare et så vigtigt sted for vores borgere, hvis livskvalitet i den grad understøttes af stedets fællesskab og aktiviteter. Der
er jo intet alternativt til denne gruppe af borgere!
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5242979
Dato for oprettelse: 2022-11-20 12:44:55

Afsender

Navn: Susanne Funck Nielsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Totalt grotesk. Umenneskeligt og uværdigt. Grænser til racediskrimination som i øvrigt er ulovligt
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19-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5428453
Dato for oprettelse: 2022-11-19 13:01:25

Afsender

Navn: Susanne Vork Svendsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Bevar Det Kreative Værksted! Det er et fantastisk godt og velfungerende tilbud til mennesker, som har/kan have det svært
nok i forvejen og som har svært ved at passe ind andre steder. Det kreative værksted giver ro, plads til udfoldelse med blik
for det enkelte menneskes muligheder, evner og begrænsninger og bringer dermed glæde og tryghed i det enkelte
menneskes liv. Jeg er ikke selv pårørende til en bruger af værkstedet, men jeg kender en person, som gennem mange år
har haft sin daglige gang i værkstedet, og den stabilitet, værkstedet har bragt ind i det menneskes tilværelse, kan ikke
opnås andre steder. Det bør også tages i betragtning, at pårørende til brugerne også får en ro og lettelse i dagligdagen -
og dermed et større overskud både ifht eget liv, men bestemt også ifht. det pågældende familiemedlem. Det er mange
menneskers liv, der vil blive påvirket i negativ retning, hvis værkstedet lukkes. Jeg har læst en del af de øvrige høringssvar,
herunder høringssvaret fra de ansatte/den daglige leder, og jeg kan kun på det kraftigste opfordre til, at der bliver lyttet til
disse stemmer - som taler på vegne af en gruppe, som ikke nødvendigvis kan tale egen sag.
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15-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS9259191
Dato for oprettelse: 2022-11-15 15:54:01

Afsender

Navn: Suzan Lykke Mikkelsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

En lukning af musik og medievækstedet vil være helt katastrofalt. Jeg kender stedet og er kommet der som flittig gæst
igennem mange år. Sidste år også som timeansat pædagog og nu i min fritid hvor brugere og jeg samarbejder om at lave
podcast om handicap og seksualitet. Stedet er et helt unikt sted at være for såvel brugere som pædagoger. Her kan man
være som man er og der bliver taget hensyn til hinanden. Jeg vil strække mig så langt som til at sige at sige at det virker
som én stor familie. Her bliver det normale for amatører. Jeg har ydermere haft den store fornøjelse at anbefale The
Mumes til flere fester på bosteder, private fester og håber da så sandelig at de kan komme og spille til min runde
fødselsdag næste år. Jeg har et indgående kendskab til Aarhus kommunes beskyttede værksteder. Ikke et ondt ord om
disse, men netop den brugergruppe som til dagligt er på musik og medie, ser jeg ikke som som en god kombination. Jeg er
af den overbevisning at når man kan spille så mange koncerter og for så mange mennesker så er man noget helt særligt
og fortjener at have et helt særligt tilbud. At få lov til at udtrykke sig igennem kreativitet og musik gør at disse mennesker
vokser og kan ting som de ikke kunne før i tiden. Rent økonomisk ser jeg også at det kun kan blive en katastrofe. Ingen at
de nuværende beskæftigelsestilbud i Aarhus kommune vil kunne rumme så mange flere borgere og samtidigt skabe den ro
og nærvær som brugerne af Musik og medieværkstedet har så hårdt brug for.
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Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
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Suzanne Lornzen 

Privatperson 

 

HS7140647 

H520 
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7140647
Dato for oprettelse: 2022-11-14 12:24:06

Afsender

Navn: Suzanne Lornzen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg undrer mig og føler mig som Aarhus-borger med hjerneskade mig virkelig ramt af jeres besparelse på min virkelige
fantastiske forening med jeres beslutning om, at spare vores tilskud med 300.000 kr væk!!! Skal disse krisetider virkelig gå
ud vores fællesskab? Det vil jo forhindre foreningen i at give os det vigtige rum og plads til at være sammen! En væsentlig
forening som, hvis aktiviteter i hverdagene, kan give os noget af det liv som vi alle har behov for, og skal finde nogle nye
veje fremover for - pgra vores skader!
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Privatperson 
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17-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS4170441
Dato for oprettelse: 2022-11-17 22:48:16

Afsender

Navn: Svend Eeg
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Den påtænkte lukning af Musik og Medieværkstedet i Århus Kommune virker helt urimelig. Først og fremmest risikerer alle
de mennesker som frekventerer dette fantastiske sted at miste deres rolle, kreativitet og et holdepunkt i livet. De har
virkelig en værdifuld og fornuftig tilværelse at stå op til hver dag. Tænk på, at dette for mange mennesker er rigtig svært at
tilrettelægge og opnå. Hvorfor ødelægge dette når de enkelte mennesker stortrives ved at komme og virke på Multi og
Medieværkstedet. Udover den sociale og personlige værdi stedet medvirker til at skabe, ved vi for eksempel, at bandet The
Mumes - som har base på M&M værkstedet, får stor støtte herfra til deres koncertvirksomhed. Dette band er virkelig
velspillende, er fyldt med humor, og de glæder hvert år mange hundreder af mennesker landet rundt, ikke mindst på bo- og
væresteder, Sølund Festivalen, mv. Det vil være en stor fejl at lukke denne mulighed ned.
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14-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5831366
Dato for oprettelse: 2022-11-14 23:47:37

Afsender

Navn: Søren Peter Simonsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Rette vedkommende Lad nu være med endnu engang at lukke ned for et værested hvor folk, med problemer, har brug for
at kunne yttre sig!
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25-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8530940
Dato for oprettelse: 2022-11-16 16:23:06

Afsender

Navn: Søren Thorbøll
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Om spareforslaget, lukning af Det kreative Værksted (DkV) i Malling. Jeg har gennem mit arbejde på området for voksne
udviklingshæmmede fået en stor indsigt i tilbuddene til denne gruppe. Desværre foreslår Aarhus kommune nu at lukke
DkV. Man forestiller sig at der er plads til de 21 borgere i de allerede eksisterende tilbud på området. Regnestykket ser
lovende ud, på papiret. Borgerne flyttes, medarbejdergruppen, med alt deres viden afskediges. Besparelsen på DkV er på
over 0,7 mill. om året. Hvordan kan det lade sig gøre? Jo, i kataloget mener man, at flere af borgerne kan komme i
almindelig beskæftigelse, i Føtex, Ikea og andre steder, der har brug for arbejdskraft. Resten skal optages i de
eksisterende tilbud og der skal så ansættes 1 ekstra medarbejder til dette arbejde. På papiret, ja, men i den virkelige
verden, er der udsigt til frustrationer, usikkerhed, borgere der taber færdigheder og øgede udgifter. Det kreative Værksted
benyttes af en meget blandet gruppe borgere. Borgere med udviklingshæmning med en psykiatrisk diagnose og ofte med
personlighedsforstyrrelser i form af ADHD, Aspergers eller autisme. Det kreative Værksted har gennem årene formået at
tilgodese denne gruppe på trods af borgernes store udfordringer. Dette gøres ved meningsfuld beskæftigelse, udvikling af
sociale kompetencer samt hensyntagen til hinandens forskelligheder, samt ikke mindst, at gruppen er blandet, således, at
de ressourcestærke hjælper de ressourcesvage. Hertil kommer, at DkV er et lille sted, med alt det overskud det kan give.
De svageste borgere, med de største udfordringer skal ifølge spareforslaget integreres i de eksisterende dagtilbud. Der
skal ikke gå ret meget galt, før den svage borger giver fortabt i det system. Herefter vil der ofte skulle bevilges ekstra støtte
til borgeren, og den økonomiske besparelse er væk. I forslaget er der ikke taget højde for, at de borgere der benytter DkV,
ikke har nogen kørselsordning. De skal selv transportere sig til stedet og hjem igen. Det kan de, fordi de fleste borgere, bor
i lokalmiljøet. Kørsel til og fra dagbeskæftigelse, er de seneste år blevet en kæmpe udgift. En flytning vil indebære store
kørselsudgifter, og fjerne den økonomiske besparelse. I min optik har vi slet ikke råd til at nedlægge DkV. Vi burde måske i
stedet for lære, af den tilgang som stedet har praktiseret gennem tiderne. Jeg er uddannet socialpædagog, har arbejdet på
området for udviklingshæmmede siden 1985. Jeg har været leder på både botilbud og i dagbeskæftigelsen. De sidste 4 år
har jeg desuden, i samarbejde med rådgivere, vejledt på området dagbeskæftigelse.
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16-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1869346
Dato for oprettelse: 2022-11-16 18:24:18

Afsender

Navn: Søren Tuborg
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Kære kommune, Jeg forstår at det er på tale, at nedlægge Musik og Medieværkstedet, da det menes at kommunen tilbyder
lignende ydelser. Det finder jeg bekymrende og i strid med min opfattelse af hvilket arbejde der ligger til. Musik og
Medieværkstedet er et af de eneste, hvis ikke det eneste, tilbud til voksne mennesker med funktionsnedsættelse, som
giver mulighed for at udvikle og aktivere den enkelte på kreativt såvel som psykisk plan. Jeg har før haft fornøjelsen af at
deltage i projekter med Musik og Medieværkstedet, og det står klart for mig, at dette giver passion og lykke til de
involverede, som førhen har været indelukkede og isolationssøgende mennesker. At nedlukke dette projekt ser jeg som at
vende ryggen til en udsat befolkningsgruppe.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0974185
Dato for oprettelse: 2022-11-15 15:42:11

Afsender

Navn: søren vase haubjerg
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har arbejdet (knoklet) med pædagogisk arbejde i mere end 10 år. Værdighed, følelsen af at høre til, at kunne noget -
det er begreber som man slet og ret ikke kan tillade sig at underminere i et rigt samfund som vores! Brugerne på Musik og
medieværkstedet er sårbare mennesker. For mange af dem gælder det at de, på M & M, har fundet deres rette hylde. De
er rollemodeller for en kæmpe gruppe mennesker, de viser vejen og er på mange parametre fucking rockstjerner! Jeg er
rystet over denne evige politiske inkompetence og uvidenhed om virkelighedens verden og værdier. #fuckexcelark
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Privatperson 
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23-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1665555
Dato for oprettelse: 2022-11-23 20:22:29

Afsender

Navn: Søren Øster
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

De mennesker som arbejder på det kreative værksted har fundet noget der som er uvurderligt - en mening, et fællesskab
og en følelse af at kunne bidrage til samfundet trods fysiske og mentale udfordringer. At fjerne den økonomiske støtte til
dem, ville være at fjerne en stor del af det, som giver deres liv mening - det synes jeg ikke giver mening. Tak for det
arbejde I gør for at få kommunen til at løbe rundt - trods brok sætter vi pris på langt størstedelen af arbejdet!
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Privatperson 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7656022
Dato for oprettelse: 2022-11-24 19:19:40

Afsender

Navn: Tenna Jensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

At man overhovedet kan få den tanke at lukke DKV er udover min fatteevne!! Hvordan i alverden kan man få sig selv til at
spare et sådan et sted??!!!! Udsætte udsatte borgere for sådan noget??!!! Vi i Malling har stor glæde i at følge med i og
opleve hvor kreative og dygtige disse mennesker er!. De formår at sætte kulør på vores lille by og det kommer som et chok
at man overhovedet kan få den tanke at tage alt dette fra både brugere såvel som borgere!!! Det er simpelthen en ommer!
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6235872
Dato for oprettelse: 2022-11-18 17:56:02

Afsender

Navn: Terkel Hatting-Kristiansen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det Kreative Værksted har taget hånd om nogle af vort samfunds svageste borgere, givet dem en stemme og givet en
mening i deres liv. Et demokratisk, åbent og visionært samfund tager hånd om og støtter mennesker, der ikke selv har de
kognitive funktioner til at overskue deres egen situation, men som med en kompenserende støtte kan bidrage positivt til
eget liv og bidrage positivt til vort samfund som helhed.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7127541
Dato for oprettelse: 2022-11-08 15:36:56

Afsender

Navn: Thea Vigel
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Der er i sparekataloget lagt op til at afslutte samarbejdet med Det Kreative Værksted (DKV) i Malling, og dermed de facto
lukke tilbuddet, hvilket vil være en stor fejltagelse. De borgere, der er i målgruppen for DKV, har typisk haft svært ved at
finde et egnet tilbud, før de kommer på DKV, hvor de møder dedikerede, engagerede og kompentente pædagoger og
medarbejdere. DKV er et tilbud med få brugere, hvilket netop tilgodeser de særlige behov, som brugerne har. Udover
udviklingshæmning har mange af brugerne psykiske problemer i form af angst eller depression. Der er ikke tilsvarende
tilbud i samme størrelse, og slet ikke i lokalområdet, og derfor er det frygten, at flere brugere ikke kan finde et andet egnet
tilbud, hvis de ikke har DKV. De udviklingshæmmede borgere, som bruger DKV, er ikke nødvendigvis selv i stand til selv at
transportere sig selv til Århus, og det vil derfor ikke være muligt for dem at benytte et andet af kommunens tilbud - hvilket
vil betyde meget dårligere trivsel for disse borgere. Det er derfor misforstået, at Aarhus Kommune vil spare penge ved at
stoppe samarbejdsaftalen. Det er mit indtryk af DKV, at det er et helt særligt sted, som formår at favne og tilgodese hver
enkelt brugers behov på en fantastisk måde. Jeg er selv pårørende til en af disse borgere, og jeg har set og ser hvilken
forskel dette tilbud har gjort - og som intet andet tilbud tidligere har formået. Jeg tror heller ikke, at et andet tilbud
(ovenikøbet med lang transporttid, som ikke er en mulighed for min pårørende), i fremtiden vil kunne imødekomme dette.
DKV's brugere vil desværre være i stor risiko for at falde ned imellem to stole, hvis sparekataloget gennemføres. Aarhus
Kommune vil begå en meget stor fejl ved at stoppe samarbejdet med dette unikke tilbud og tvinge DKV til at lukke.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5109113
Dato for oprettelse: 2022-11-18 09:52:04

Afsender

Navn: Thomas Laurie
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Kære mennesker i Århus kommune som vedtager disse beslutninger. Jeg kan kun som tidligere ansat på musik og
medieværkstedet, blive stærkt bekymret over disse såkaldte spare kataloger som årligt udgives. I min tid som ansat i Århus
kommune har der stort set skulle spares hvert eneste år :-( Det er i min optik også fint nok på nogle måder. Men der skal
huskes på det er de udsatte borgere i vores samfund som der mangler støtte, således de kan leve et indholdsrigt liv på
ligefod med os andre. Musik og medie værkstedet som blev drevet af Brian Laurie - min far har om nogen anden sat Århus
kommune på verdens kortet netop fordi vi kunne tilbyde noget som andre ikke kunne indenfor handicap. At det nu er i
spare kataloget siger jo alt om Århus kommune i en nøddeskal - dvs. de borgere som har tilknytning til musik og medie
værkstedet skal ud i andre tilbud, hvor der ikke kan tilbydes samme tilbud - DET ER FANDME FLOT TÆNKT.... Jeg vil
opfordre på det kraftigste at bevare stedet da det giver så meget til den enkelte borger - det giver fællesskab og det har de
brug for, tryghed da de været sammen i mange år efterhånden osv. Når dette så er sagt kunne jeg nok godt finde meget
andet mere fornuftigt og spare skatteydernes penge på!!! Mange venlige hilsner Thomas Laurie
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7473167
Dato for oprettelse: 2022-11-20 12:48:08

Afsender

Navn: Thomas ø Mogensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Ville virke forkert at lukke det Kreative Værksted. Da der ikke findes et alternativ.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1662285
Dato for oprettelse: 2022-11-16 12:27:52

Afsender

Navn: Thomas ø Mogensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er helt forkert at spare Musik og Medieværksted ned
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5227504
Dato for oprettelse: 2022-11-18 19:41:40

Afsender

Navn: Tina Høst
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hvordan kan i finde på at lukke dette sted. Det er det eneste sted hvor min søn kan være. Her er en masse musik og det er
det eneste der “kan få ham igang og samtidig kan han få ro. Det er ikke andre steder for min søn. Det er blevet undersøg
mange gange Med venlig hilsen Tina Høst
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1526929
Dato for oprettelse: 2022-11-18 19:41:39

Afsender

Navn: Tina Høst
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hvordan kan i finde på at lukke dette sted. Det er det eneste sted hvor min søn kan være. Her er en masse musik og det er
det eneste der “kan få ham igang og samtidig kan han få ro. Det er ikke andre steder for min søn. Det er blevet undersøg
mange gange Med venlig hilsen Tina Høst
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3793365
Dato for oprettelse: 2022-11-24 21:12:55

Afsender

Navn: Tine Sædholm Pedersen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er med stor sorg, jeg erfarer, at det foreslås at Mødestedet i Gellerup skal lukkes. Jeg kender Mødestedets brugere fra
mit arbejde i Folkesundhed Aarhus, Vest, hvor jeg er ansat som psykolog i en forebyggende sundhedsindsats for mænd.
Jeg er kommet i Mødestedet gennem de seneste to år i et forsøg på at bygge en bro for Mødestedets brugere til andre
samværstilbud i lokalområdet. Jeg har her mødt nogle meget venlige og i imødekommende mennesker, men jeg har også
mødt nogle mennesker som er stærkt belastede af traumer fra krigs- og konfliktzoner. I Mødestedet finder brugerne et helle
og et socialt samvær, hvor de kan sænke barriererne, dele livserfaringer og få hjælp til udfordringerne af de ansatte. Vi har
i løbet af årene taget forskellige tiltag i et forsøg på at udvide brugernes sociale mulighedsrum ved at bringe dem sammen
med brugere af andre samværstilbud i området. I de tiltag bliver det synligt, hvorfor brugerne på Mødestedet skal have et
særligt tilbud. For mange er det et uoverkommeligt skridt at træde ud i nye rammer, også selv om de ansatte fra
Mødestedet også deltager. For de brugere, som tager med ud til andre samværstilbud, bliver det hurtigt en oplevelse af
nederlag og utilstrækkelighed, fordi de sociale udfordringer står i vejen og basale sociale færdigheder mangler. Som jeg
ser det, er det ikke en mulighed at følge brugerne over i andre tilbud, som det foreslås i sparekataloget. Det giver absolut
heller ingen mening at kigge i retning af et beskæftigelsespotentiale. På kort sigt kan det ligne en lille besparelse at lukke
Mødestedet, på længere sigt vil det sandsynligvis vise sig at blive en udgift, både på det menneskelige og økonomiske
plan. I et samfund som det danske bør der være plads til at tage vare på nogle af samfundets mest sårbare.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2244303
Dato for oprettelse: 2022-11-24 22:12:39

Afsender

Navn: Tobias V. Nielsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har igennem mange år haft kendskab, venskab og samarbejde med brugere og personale i Musik & Medieværkstedet
(MMV). Det er uden tvivl et sted for en helt særlig gruppe mennesker, som samler sig om skabelse og formidling af kultur.
Der er en stor værdi i det som de laver på MMV. Ikke blot for dem som er tilknyttet MMV men også for hele landes borgere
med handikap. MMV har i de år jeg har kendt til det spillet musik og fortalt deres historier vidt og bredt og har været med til
at fertiliserer samarbejder mellem en lang række borgere og aktivitetssteder fra andre kommuner og andre lande. Det er et
helt unikt arbejde som borgere og pædagoger i MMV udfører hver dag. Der er ingen tvivl om at en nedlukning af det vil føre
til et kæmpe tab for Århus kommune og for borgere i hele landet.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS2986348
Dato for oprettelse: 2022-11-24 10:01:15

Afsender

Navn: Torben jensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg er ikke tilhænger af at det kreative værksted skal lukkes. Generelt er jeg meget stor modstander af de lukninger og
besparelser der finder sted på kulturområdet og steder som det kreative værksted.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3168222
Dato for oprettelse: 2022-11-16 15:11:09

Afsender

Navn: Tore Westerheim Helmer Jensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg synes at en lukning af Musik Og Medieværkstedet ville være forkasteligt. I forhold til den aktivering og glæde det giver
den udsatte borger gruppe, så er det de billigste og bedste penge brugt på denne front. En lukning heraf ville være en
kæmpe mavepuster for alle disse mennesker, det kan vi simpelthen ikke være bekendt.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8002712
Dato for oprettelse: 2022-11-23 20:53:34

Afsender

Navn: Tove Ager
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Mit indlæg ses på den vedhæftede fil
 
 
 



1065/1097

yjfz^^ ydM^roMi-f yd-ih^i<ruy J^d^J^^ ^'^^^^'rns'^-/uyt^^f--^ 

^ % i j e y 



1066/1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

Trine Anne Olsen 

Privatperson 

 

HS5099216 

H520 

 
 

  



1067/1097

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

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS5099216
Dato for oprettelse: 2022-11-24 16:51:40

Afsender

Navn: Trine Anne Olsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Ryhave Kollegiet er MEGET mere end en kaffeklub, der tilbyder sociale aktiviteter Vi skriver dette som medarbejdere, der
undrer os og bekymrer os over at Ryhave Kollegiet er kommet med i sparekataloget. Vi ser Ryhave Kollegiet som en tidlig
indsats og tryg base for en gruppe gravide og enlige mødre og dermed en vigtig investering i deres børns liv. Vi finder det
væsentligt at fremhæve, at sparekataloget ikke indeholder en fyldestgørende beskrivelse af den reelle indsats på Ryhave
Kollegiet. Beskrivelsen lægger vægt på de sociale arrangementer der afholdes for familierne, hvilket dog kun er en meget
lille del af den daglige indsats på Ryhave Kollegiet. Der foregår dagligt et stort pædagogisk og socialt arbejde i samarbejde
med den enkelte familie og i stor respekt for en viden om, at fundamentet for et godt liv bliver lagt i den tidlige barndom.
Kendt personale - En betydningsfuld beskyttelsesfaktor Den tætte kontakt og sparring med en fast kontaktperson som
kender familien har, sammen med det fællesskab som tilbydes, en afgørende betydning for familiernes trivsel og udvikling.
Ryhave Kollegiets personale ses som en betydelig beskyttelsesfaktor i forhold til det enkelte barn og den enkelte familie.
Med afsæt i den relationelle indsats ses det i dagligdagen, hvordan familiernes problemløsningsfærdigheder udvikles og
hvorledes deres evne til at opbygge og vedligeholde positive venskabsrelationer udvikler sig til varige netværk. Kendt
personale - En tryg base for udvikling Vi oplever, at Ryhave Kollegiet er en tryg base på et sårbart tidspunkt i de unge
kvinder og familiers liv. At være ung alenemor er som udgangspunkt et sårbart tidspunkt i livet. Hvis man ud over dette har
andre udfordringer og et spinkelt netværk, bliver tilbuddet om en tryg base afgørende for en god trivsel og udvikling for
både barn og mor. Let tilgængelig støtte og opbakning lige der, hvor livet udfolder sig og gør knuder, har afgørende
betydning for familiernes håb og mod til at komme videre med det, der kan være svært. Hvis medarbejderne tages ud af
kollegiet, fjernes grundlaget for den trygge base og familierne overlades til sig selv. Familierne kommer ofte med en
baggrund, der er præget af en utryg og turbulent opvækst og vi kan derfor være bekymrede for, at den manglede støtte og
opbakning i hverdagen betyder, at de ikke får den samme mulighed for at ændre på det mønster, de selv har med sig.
Kendt personale – En helhedsorienteret indsats Indsatsen på Ryhave Kollegiet er en helhedsorienteret indsats, hvor der
dagligt arbejdes i et tæt samarbejde med den enkelte familie. Der arbejdes med kompleksiteten i at afklare belastende og
traumatiske forhold, såvel som individuelle forhold, familieforhold, sociokulturelle forhold samt tidligere skoleerfaringer. I
samarbejdet med de unge mødre er der fokus på, hvordan de kan tage hånd om det, der kan udfordre og være svært.
Dette samtidig med at der arbejdes med at skabe overblik over eget liv samt hjælp til at tage valg og holde fast i de mål de
sætter for sig selv og deres barn. Vi er bekymrede for, at familierne ved mangel på kontinuerlig mulighed for støtte vil miste
overblik og retning i livet og ikke kommer i mål med en uddannelse. Kendt personale - Tidlig indsats i tæt samarbejde med
den enkelte familie På Ryhave Kollegiet er der let adgang til en faglig, kompetent rådgivning tilrettelagt og målrettet den
enkelte familie. Personale i hverdagen giver mulighed for løbende sparring, regulering samt råd og vejledning. Vi oplever,
at dette afhjælper frustrationer, impulsive handlinger samt afhjælper problemstillinger inden de vokser sig store. Som
eksempel afbødes mange opkald til vagtlægen, der handles rettidigt på frister og tages hånd om bekymringer inden de
vokser sig store. Den tætte kontakt og relationsdannelse med den enkelte familie ses tydeligt at ”åbne døre” til samarbejdet
med familierne. Udviklingen i de enkelte familier kan folde sig ud, når relationen er til stede og familierne trygt kan læne sig
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ind i den støtte som tilbydes. Ryhave Kollegiet er således en tidlig og forebyggende indsats, som understøtter familierne i
at tage ansvar og handling i deres eget liv. Den lettilgængelige støtte af kendt personale hjælper til at få øje på
udfordringer, mens børnene og udfordringerne er små. Personalet har desuden en vigtig rolle i forhold til at bygge bro til at
kunne tage imod øvrige relevante tilbud. Vi er bekymrede for, at det vil resultere i at der vil være børn, der ikke får den
fornødne forebyggende hjælp på det rette tidspunkt. Kendt personale – En tværfaglig indsats Vi oplever at vi som familiens
kontaktpersoner er med til at åbne døre for det tværfaglige arbejde i MSB. Vi samarbejder b.la. med Jobcenteret,
Familiecenteret, psykiatrien, daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, egen læge, og Mødrehjælpen. Vi oplever, at det kan
være uoverskueligt for familierne at finde vej til den rette hjælp samt at have overskud og mod til at tage imod hjælp. Vi er
således bekymrede for, at familierne vil takke nej til de tilbud om hjælp de får andre steder. Kendt personale – Sundhed og
trivsel Der er på Ryhave Kollegiet løbende blik på og understøttelse af familiernes fysiske og psykiske sundhed og trivsel.
Vi oplever at være i kontakt med familier, der ikke kender eller opsøger viden om forebyggelse, sundhed og trivsel. Der er
derfor i det daglige fokus på råd og vejledning om b.la. kost, rygning, deltagelse i vaccinationsprogrammer for børnene,
tandlægebesøg, prævention samt vejledning ift. hvornår man skal søge læge. Der er desuden løbende et blik på at hjælpe
mødrene til at have blik på deres børns udvikling samt rådgivning og understøttelse af ”næste udviklingstrin”. Et spinkelt
netværk betyder, at der ikke er et alternativ til at understøtte familierne i forhold til sundhed og udvikling. Vi kan være
bekymrede for, om familierne uden den generelle rådgivning og vejledning, der gives, vil være opmærksomme, opsøgende
og vedholdende i forhold til deres egen og børnenes sundhed samt have samme blik for og interesse for deres børns
udvikling. Kendt personale - Understøtter vejen til uddannelse Der er i det daglige arbejde et stort fokus på den enkelte
kvindes uddannelsesperspektiv. Dette understøttes og motiveres, da vi ved, at det har afgørende betydning for børnenes
liv, at deres mor får en uddannelse. Vi bruger aktuelt meget tid på et forberedende motivationsarbejde til et samarbejde
med uddannelsesvejlederen fra Mødrehjælpen. Når en uddannelse starter, flyttes fokus til støtte og opbakning i hverdagen
ift. vedholdenhed og fastholdelse, så den enkelte faktisk kommer i mål med en uddannelse og ikke falder ud af
uddannelsessystemet. Der er dermed et stort fokus på, at borgernes flyttes fra en passiv til en aktiv forsørgelse. Vi har en
stor bekymring for de unge kvinders mulighed for at komme i gang med uddannelse og fastholde uddannelse, hvis de ikke
løbende i en tæt relation støttes i dette. Kendt personale - Et faciliteret fællesskab Der er ved siden af det tætte
samarbejde med den enkelte familie fokus på hvordan de enkelte familier kan deltage i det fællesskab som tilbydes og
faciliteres af os som medarbejderne. Det faciliterede fællesskab ses som en vigtig øvebane i at indgå i sociale relationer og
fællesskaber. Vi anser derfor det faciliterede fællesskab med deltagelse af faste kendte medarbejdere som et vigtigt
udgangspunkt for familiernes mulighed for at deltage samt at udvikle personlige kompetencer i fællesskabet. Det ses
tydeligt at fællesskabet forsvinder hvis personalet i en periode ikke er vedligeholdende og faciliterende f.eks. i forbindelse
med ferieafholdelse. Vi kan være bekymrede for, at fællesskabet på kollegiet smuldrer, hvis det ikke faciliteres af kendt
personale, der kender og kan tage hensyn til den enkelte familie. Fællesskabet som tryg base ses desuden at have en stor
betydning for den enkelte familie i forhold til forebyggelse af ensomhed. Kendt personale – Understøtter den aktive borger
Der er i det daglige arbejde på Ryhave Kollegiet et fokus på at vise familierne vejen til at indgå i samfundet og blive aktører
i eget liv. Vi opfordrer og hjælper på vej til at familierne kan benytte sig af forskellige boligsociale tilbud, deltage i
institutionernes aktiviteter, være medlem af idrætsforeninger osv. - altså en bevægelse ud i civilsamfundet. I bevægelsen til
at blive aktive borgere tilbydes der b.la. støtte til at få og bevare et overblik over egen økonomi, e-Boks og
uddannelsesmuligheder. Vi er bekymrede for at konsekvensen af, at denne støtte fratages, kan betyde manglende
reaktioner på vigtige beskeder fra det offentlige, gældsstiftelse eller mislighold af gæld, overseelse af indkaldelser til møder
eller fogedretten og generelt miste overblikket og mindre agens i eget liv. Kendt personale – Samarbejde med frivillige Der
kommer fast en gruppe frivillige på Ryhave Kollegiet. Dette ses at være særdeles værdifuldt og betydningsfuldt for
familierne. Vi har dog samtidig en erfaring af at der skal investeres i samarbejdet med de frivillige. Dette da det kræver at
der bruges tid og energi på både rekruttering, fastholdelse og udvikling af de frivilliges opgaver. Dette er rigtig vigtigt, fordi
de mest sårbare familier vil trække sig fra fællesskabet, såfremt det er ukendte frivillige, der kommer ind og tilbyder
aktiviteter. Vi er således bekymrede for fastholdelsen af de frivillige og for familiernes fortsatte deltagelse i fællesskabet.
Ryhave kollegiet i tråd med Aarhus Kompasset Indsatsen på Ryhave Kollegiet ses at ligge i direkte tråd med
Aarhuskompasset. Indsatsen på Ryhave Kollegiet lever op til denne forståelsesramme ved netop at være en
velfærdsløsning, der ikke kommer i pakker uden hensyntagen til modtageren. Indsatsen er tilpasset i samarbejde med den
enkelte familie med afsæt i deres ønsker, tanker og drømme om at blive aktive aktører i egne liv. Indsatsen på Ryhave
Kollegiet er således tilrettelagt som et fleksibelt og meningsfuldt tilbud tæt på borgeren. Derudover er Ryhave Kollegiet et
tilbud, der tager afsæt i Aarhuskompassets grundlæggende bestræbelse på at sætte fokus på dét, der mere tydeligt giver
værdi for borgeren og samfundet. Der foreligger en forundring over, at man vælger at afvikle og fjerne medarbejderne på
Ryhave Kollegiet – og at man ikke i stedet har valgt at have et blik for, hvordan man kunne ændre og justere tilbuddet, så
det understøtter visionen om relationel velfærd. Med venlig hilsen og stort håb om at tankerne om ændringen af Ryhave
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Kollegiet tages op til genovervejelse. Sine Bogh, pædagog og Trine Anne Olsen, socialrådgiver
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Ryhave Kollegiet er MEGET mere end en kaffeklub, der tilbyder sociale aktiviteter 
 
Vi skriver dette som medarbejdere, der undrer os og bekymrer os over at Ryhave Kollegiet er 
kommet med i sparekataloget.  
 
Vi ser Ryhave Kollegiet som en tidlig indsats og tryg base for en gruppe gravide og enlige mødre og 
dermed en vigtig investering i deres børns liv. 
 
Vi finder det væsentligt at fremhæve, at sparekataloget ikke indeholder en fyldestgørende 
beskrivelse af den reelle indsats på Ryhave Kollegiet. Beskrivelsen lægger vægt på de sociale 
arrangementer der afholdes for familierne, hvilket dog kun er en meget lille del af den daglige 
indsats på Ryhave Kollegiet. Der foregår dagligt et stort pædagogisk og socialt arbejde i 
samarbejde med den enkelte familie og i stor respekt for en viden om, at fundamentet for et godt 
liv bliver lagt i den tidlige barndom.  
 
Kendt personale - En betydningsfuld beskyttelsesfaktor 
Den tætte kontakt og sparring med en fast kontaktperson som kender familien har, sammen med 
det fællesskab som tilbydes, en afgørende betydning for familiernes trivsel og udvikling. 
 
Ryhave Kollegiets personale ses som en betydelig beskyttelsesfaktor i forhold til det enkelte barn 
og den enkelte familie. Med afsæt i den relationelle indsats ses det i dagligdagen, hvordan 
familiernes problemløsningsfærdigheder udvikles og hvorledes deres evne til at opbygge og 
vedligeholde positive venskabsrelationer udvikler sig til varige netværk. 
 
Kendt personale - En tryg base for udvikling 
Vi oplever, at Ryhave Kollegiet er en tryg base på et sårbart tidspunkt i de unge kvinder og 
familiers liv.  At være ung alenemor er som udgangspunkt et sårbart tidspunkt i livet. Hvis man ud 
over dette har andre udfordringer og et spinkelt netværk, bliver tilbuddet om en tryg base 
afgørende for en god trivsel og udvikling for både barn og mor. 
 
Let tilgængelig støtte og opbakning lige der, hvor livet udfolder sig og gør knuder, har afgørende 
betydning for familiernes håb og mod til at komme videre med det, der kan være svært. 
 
Hvis medarbejderne tages ud af kollegiet, fjernes grundlaget for den trygge base og familierne 
overlades til sig selv. Familierne kommer ofte med en baggrund, der er præget af en utryg og 
turbulent opvækst og vi kan derfor være bekymrede for, at den manglede støtte og opbakning i 
hverdagen betyder, at de ikke får den samme mulighed for at ændre på det mønster, de selv har 
med sig. 
 
 
Kendt personale – En helhedsorienteret indsats 
Indsatsen på Ryhave Kollegiet er en helhedsorienteret indsats, hvor der dagligt arbejdes i et tæt 
samarbejde med den enkelte familie. Der arbejdes med kompleksiteten i at afklare belastende og 
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traumatiske forhold, såvel som individuelle forhold, familieforhold, sociokulturelle forhold samt 
tidligere skoleerfaringer. 
 
I samarbejdet med de unge mødre er der fokus på, hvordan de kan tage hånd om det, der kan 
udfordre og være svært. Dette samtidig med at der arbejdes med at skabe overblik over eget liv 
samt hjælp til at tage valg og holde fast i de mål de sætter for sig selv og deres barn. 
Vi er bekymrede for, at familierne ved mangel på kontinuerlig mulighed for støtte vil miste 
overblik og retning i livet og ikke kommer i mål med en uddannelse. 
 
 
Kendt personale - Tidlig indsats i tæt samarbejde med den enkelte familie 
På Ryhave Kollegiet er der let adgang til en faglig, kompetent rådgivning tilrettelagt og målrettet 
den enkelte familie. Personale i hverdagen giver mulighed for løbende sparring, regulering samt 
råd og vejledning. Vi oplever, at dette afhjælper frustrationer, impulsive handlinger samt 
afhjælper problemstillinger inden de vokser sig store. 
Som eksempel afbødes mange opkald til vagtlægen, der handles rettidigt på frister og tages hånd 
om bekymringer inden de vokser sig store. 
 
Den tætte kontakt og relationsdannelse med den enkelte familie ses tydeligt at ”åbne døre” til 
samarbejdet med familierne. Udviklingen i de enkelte familier kan folde sig ud, når relationen er til 
stede og familierne trygt kan læne sig ind i den støtte som tilbydes.  
Ryhave Kollegiet er således en tidlig og forebyggende indsats, som understøtter familierne i at 
tage ansvar og handling i deres eget liv. 
 
Den lettilgængelige støtte af kendt personale hjælper til at få øje på udfordringer, mens børnene 
og udfordringerne er små. Personalet har desuden en vigtig rolle i forhold til at bygge bro til at 
kunne tage imod øvrige relevante tilbud. 
 
Vi er bekymrede for, at det vil resultere i at der vil være børn, der ikke får den fornødne 
forebyggende hjælp på det rette tidspunkt. 
 
 
Kendt personale – En tværfaglig indsats 
Vi oplever at vi som familiens kontaktpersoner er med til at åbne døre for det tværfaglige arbejde i 
MSB. 
Vi samarbejder b.la. med Jobcenteret, Familiecenteret, psykiatrien, daginstitutioner, 
uddannelsesinstitutioner, egen læge, og Mødrehjælpen. 
Vi oplever, at det kan være uoverskueligt for familierne at finde vej til den rette hjælp samt at 
have overskud og mod til at tage imod hjælp.  Vi er således bekymrede for, at familierne vil takke 
nej til de tilbud om hjælp de får andre steder. 
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Kendt personale – Sundhed og trivsel 
Der er på Ryhave Kollegiet løbende blik på og understøttelse af familiernes fysiske og psykiske 
sundhed og trivsel. Vi oplever at være i kontakt med familier, der ikke kender eller opsøger viden 
om forebyggelse, sundhed og trivsel. Der er derfor i det daglige fokus på råd og vejledning om b.la. 
kost, rygning, deltagelse i vaccinationsprogrammer for børnene, tandlægebesøg, prævention samt 
vejledning ift. hvornår man skal søge læge. 
Der er desuden løbende et blik på at hjælpe mødrene til at have blik på deres børns udvikling samt 
rådgivning og understøttelse af ”næste udviklingstrin”. Et spinkelt netværk betyder, at der ikke er 
et alternativ til at understøtte familierne i forhold til sundhed og udvikling.  
Vi kan være bekymrede for, om familierne uden den generelle rådgivning og vejledning, der gives, 
vil være opmærksomme, opsøgende og vedholdende i forhold til deres egen og børnenes sundhed 
samt have samme blik for og interesse for deres børns udvikling. 
 
 
Kendt personale - Understøtter vejen til uddannelse 
Der er i det daglige arbejde et stort fokus på den enkelte kvindes uddannelsesperspektiv. Dette 
understøttes og motiveres, da vi ved, at det har afgørende betydning for børnenes liv, at deres 
mor får en uddannelse. Vi bruger aktuelt meget tid på et forberedende motivationsarbejde til et 
samarbejde med uddannelsesvejlederen fra Mødrehjælpen. 
Når en uddannelse starter, flyttes fokus til støtte og opbakning i hverdagen ift. vedholdenhed og 
fastholdelse, så den enkelte faktisk kommer i mål med en uddannelse og ikke falder ud af 
uddannelsessystemet. Der er dermed et stort fokus på, at borgernes flyttes fra en passiv til en 
aktiv forsørgelse. 
Vi har en stor bekymring for de unge kvinders mulighed for at komme i gang med uddannelse og 
fastholde uddannelse, hvis de ikke løbende i en tæt relation støttes i dette. 
 
Kendt personale - Et faciliteret fællesskab 
Der er ved siden af det tætte samarbejde med den enkelte familie fokus på hvordan de enkelte 
familier kan deltage i det fællesskab som tilbydes og faciliteres af os som medarbejderne.  
 
Det faciliterede fællesskab ses som en vigtig øvebane i at indgå i sociale relationer og fællesskaber. 
Vi anser derfor det faciliterede fællesskab med deltagelse af faste kendte medarbejdere som et 
vigtigt udgangspunkt for familiernes mulighed for at deltage samt at udvikle personlige 
kompetencer i fællesskabet.  
 
Det ses tydeligt at fællesskabet forsvinder hvis personalet i en periode ikke er vedligeholdende og 
faciliterende f.eks. i forbindelse med ferieafholdelse. 
Vi kan være bekymrede for, at fællesskabet på kollegiet smuldrer, hvis det ikke faciliteres af kendt 
personale, der kender og kan tage hensyn til den enkelte familie. Fællesskabet som tryg base ses 
desuden at have en stor betydning for den enkelte familie i forhold til forebyggelse af ensomhed. 
 
 
Kendt personale – Understøtter den aktive borger 
Der er i det daglige arbejde på Ryhave Kollegiet et fokus på at vise familierne vejen til at indgå i 
samfundet og blive aktører i eget liv.  Vi opfordrer og hjælper på vej til at familierne kan benytte 
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sig af forskellige boligsociale tilbud, deltage i institutionernes aktiviteter, være medlem af 
idrætsforeninger osv. - altså en bevægelse ud i civilsamfundet.  
I bevægelsen til at blive aktive borgere tilbydes der b.la. støtte til at få og bevare et overblik over 
egen økonomi, e-Boks og uddannelsesmuligheder.  
Vi er bekymrede for at konsekvensen af, at denne støtte fratages, kan betyde manglende 
reaktioner på vigtige beskeder fra det offentlige, gældsstiftelse eller mislighold af gæld, overseelse 
af indkaldelser til møder eller fogedretten og generelt miste overblikket og mindre agens i eget liv. 
  
 
Kendt personale – Samarbejde med frivillige 
Der kommer fast en gruppe frivillige på Ryhave Kollegiet. Dette ses at være særdeles værdifuldt og 
betydningsfuldt for familierne. 
Vi har dog samtidig en erfaring af at der skal investeres i samarbejdet med de frivillige. Dette da 
det kræver at der bruges tid og energi på både rekruttering, fastholdelse og udvikling af de 
frivilliges opgaver. Dette er rigtig vigtigt, fordi de mest sårbare familier vil trække sig fra 
fællesskabet, såfremt det er ukendte frivillige, der kommer ind og tilbyder aktiviteter. 
Vi er således bekymrede for fastholdelsen af de frivillige og for familiernes fortsatte deltagelse i 
fællesskabet.  
 
Ryhave kollegiet i tråd med Aarhus Kompasset 
Indsatsen på Ryhave Kollegiet ses at ligge i direkte tråd med Aarhuskompasset. Indsatsen på 
Ryhave Kollegiet lever op til denne forståelsesramme ved netop at være en velfærdsløsning, der 
ikke kommer i pakker uden hensyntagen til modtageren. Indsatsen er tilpasset i samarbejde med 
den enkelte familie med afsæt i deres ønsker, tanker og drømme om at blive aktive aktører i egne 
liv. Indsatsen på Ryhave Kollegiet er således tilrettelagt som et fleksibelt og meningsfuldt tilbud 
tæt på borgeren. 
 
Derudover er Ryhave Kollegiet et tilbud, der tager afsæt i Aarhuskompassets grundlæggende 
bestræbelse på at sætte fokus på dét, der mere tydeligt giver værdi for borgeren og samfundet.  
 
Der foreligger en forundring over, at man vælger at afvikle og fjerne medarbejderne på Ryhave 
Kollegiet – og at man ikke i stedet har valgt at have et blik for, hvordan man kunne ændre og 
justere tilbuddet, så det understøtter visionen om relationel velfærd. 
 
 
Med venlig hilsen og stort håb om at tankerne om ændringen af Ryhave Kollegiet tages op til 
genovervejelse. 
 
Sine Bogh, pædagog og Trine Anne Olsen, socialrådgiver 
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24-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS3989166
Dato for oprettelse: 2022-11-24 13:03:18

Afsender

Navn: Uffe Dammand
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Med stor undren ser jeg, at man vil lukke Det kreative Værksted her i Malling.Det må være en stor fejltagelse og et
særdeles uigennemtænkt spareforslag. Det kreative Værksted har altid markeret sig i lokalområdet med stor kreativitet og
brugerne med handicap er meget vellidte i lokalområdet. Der kommer også flere brugere fra lokalområdets bofællesskaber.
Så det vil være et stort tab hvis DKV måtte lukke. For mange år siden gik vores søn på Det kreative Værksted. Det er et
rigtig godt sted. Mange udviklingshæmmede kan ikke begå sig på store steder, så Det kreative Værksted med deres
synlighed i lokalområdet, vil vi have stor brug for fremover.
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21-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1784983
Dato for oprettelse: 2022-11-21 11:26:01

Afsender

Navn: Ulla -Lise Maigaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg har gennem mange år haft stor glæde af at deltage i mange af hjerneskadeforeningens aktiviteter, udflugter m.m. Det
er det eneste tilbud i Aarhus som henvender sig til borgere som jeg, der er ramt af følger efter hovedtraume. Det er et
fristed for mig da personalet og de andre bruger af foreningen kender til de udfordringer vi har i dagligdagen. Hvis tilbuddet
ophører vil jeg miste nogle indhold i min dagligdag.
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25-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7179394
Dato for oprettelse: 2022-11-22 11:50:58

Afsender

Navn: Ulla Lampe
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg kender Det Kreative Værksted i Malling som et sted, hvor mennesker behandles med ligeværdighed og stor respekt.
Steder som Det Kreative Værksted er unikke. Det er et lille sted, men med helt særlig kvalitet. Her kan mennesker med
udviklingshæmning lære billedernes og formernes sprog og række ud til verden. Alt sammen midt i et overskueligt miljø
med en engageret lærerskare. Jeg synes det vigtigt, at der stadig er åndehuller med et helt specielt miljø til at rumme
udviklingshæmmede mennesker med særlige behov. At nedlægge Det Kreative Værksted vil være et stort tab for Århus
kommune. Kompetencer der er opbygget gennem mange år, vil gå tabt. Udviklingshæmmede borgere vil stå uden deres
faste holdepunkt i tilværelsen. Det virker som et helt urimeligt tab i forhold til en meget beskeden besparelse. Jeg vil
appellere til at Århus kommune revurderer denne besparelse og i stedet støtter op om et helt særligt sted, hvor
menneskelighed og høj kvalitet går hånd i hånd. Ulla Lampe, kunstner og ven af huset
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Jeg kender Det Kreative Værksted i Malling som et sted, hvor mennesker behandles med ligeværdighed og 

stor respekt. 

 

Steder som Det Kreative Værksted er unikke. Det er et lille sted, men med helt særlig kvalitet. Her kan 

mennesker med udviklingshæmning lære billedernes og formernes sprog og række ud til verden. Alt 

sammen midt i et overskueligt miljø med en engageret lærerskare. 

Jeg synes det vigtigt, at der stadig er åndehuller med et helt specielt miljø til at rumme udviklingshæmmede 

mennesker med særlige behov. 

 

At nedlægge Det Kreative Værksted vil være et stort tab for Århus kommune. Kompetencer der er opbygget 

gennem mange år, vil gå tabt. Udviklingshæmmede borgere vil stå uden deres faste holdepunkt i 

tilværelsen. 

Det virker som et helt urimeligt tab i forhold til en meget beskeden besparelse. 

 

Jeg anbefaler er at Århus kommune revurderer denne besparelse og i stedet støtter op om et helt særligt 

sted, hvor menneskelighed og høj kvalitet går hånd i hånd. 

 

Ulla Lampe, kunstner og ven af huset 
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19-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS6586911
Dato for oprettelse: 2022-11-19 14:15:35

Afsender

Navn: Ulla Nedergaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Hvordan kan man tale trivsel, ensomhed og psykiatri og samtidig tro at det hjælper at lukke de små åndehuller med
fællesskaber som er så livsvigtige for mennesker der ikke selv magter at stable fællesskaber på benene? Jeg siger NEJ.
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23-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS7574362
Dato for oprettelse: 2022-11-23 18:55:16

Afsender

Navn: ulla skov
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

som pårende til elev på dkv gennem de sidste 20 år er det mig fuldstændig meningsløst at Århus kommune påtænker at
lukke. faglig meget dygtige lærer indenfor de enkelte områder ,stor viden og indsigt i forhold til deres elever, hver elev
bliver set og hørt , omsorg og støtte i alle forhold. eleverne trives ved den forudsigelighed , stabilitet , og vel tilrettelagte
aktiviteter og læring der tilbydes. der snakkes meget om inklusion og dkv & Malling burde have medalje for inddragelse af
byen , skolen, daginst. mm. sååh: la vær at lukke dkv. I ødelægger noget godt for mange brugere og deres familier.....
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10-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog for MSB
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS1357118
Dato for oprettelse: 2022-11-01 06:40:09

Afsender

Navn: vibeke hansen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Uklogt at lukke et velfungerende KreAktiv Værksted i Malling.Hvad stiller man så op med brugerne. ? Det der ser ud som
en besparelse,bliver en udgift,som bare er placeret et andet sted.
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H520 
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22-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS8047852
Dato for oprettelse: 2022-11-22 20:42:30

Afsender

Navn: Vivi og Jørgen Hornbek
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det er med stor beklagelse at høre at der er forslag om at lukke aktiviter i hjerneskadeforeningen. Vores datter er efter en
blodprop halvsidelammet, men er på andet år deltager i hjerneskadeforeningens keramik værksted. Vi ved at det betyder
enormt meget hende, da det er hendes mulighed for, en gang om ugen at komme hjemme fra og deltage i en kreativ
aktivitet, og være sammen med ligestillede. Hun har en kæmpe glæde ved at komme der og samtidig er det en god
genoptræning for hende, hvilket hun i høj grad har brug for. Så vi må på det kraftigste bede de ansvarlige i Aarhus
kommune tænke sig godt om og finde andre spare muligheder. Mvh Vivi og Jørgen Hornbek
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16-11-2022 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Høringens ID: 520
Høringssvarets sagsnummer: HS0443262
Dato for oprettelse: 2022-11-16 19:43:52

Afsender

Navn: Wan Bruno Due Annesen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Det kan simpelthen ikke være rigtigt at i vil spare Musik og medieværkstedet væk!!! Skamfuldt og uansvarligt at behandle
mennesker som har det svært og med så få muligheder i forvejen, føj hvor et menneskesyn i har!
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Som tidligere ansat på DkV, (stoppet juni 2022) har jeg et specielt tilknytning tilstedet og de personale og elever som
befinder sig der. Det er især de "sårbare" elever som vil betale den største pris hvis den planlagt besparelse gennemføres.
DkV er et lille værksted, men er ideelt for dens brugere, fordi den er lille. Her kan man blev set og hørt, fungere i små
grupper og udvikle sig i mage og ro. De fleste af brugerne vil har det nok meget svært, (mildt sagt) hvis de kommer til
større værksteder. De "sårbare" med diverse diagnoser har de meget svært med ændret rutiner som påvirker deres daglig
dag. Jeg mener med den kendskab jeg har til brugerne at deres daglig dag vil forringes væsentligt, med de planlagte
besparelse. Det kreative værksted er et unikt sted, med fantastiske personale, og fortjener at blive bevaret.
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Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Jeg hedder Winnie og er 40 år gammel. Jeg har en psykisk syg mor, som jeg har passet siden jeg var elleve år gammel.
Det har påvirket min udvikling, og gør at jeg ikke kan fungere normalt. Jeg startede på musik og medieværkstedet i 2006.
Jeg har i alle de år været meget glad for at være her fordi der ikke findes andre tilbud som her. Her kan jeg få lov at vise
min indre diva :) Altså her kan jeg føle at jeg ikke bliver stemplet for en der har et handicap, eller som en brik i puslespillet. I
forhold til nogen af de andre jobs jeg har haft, hvor folk har antaget mig for at være langsom, og have mangel på
tidsfornemmelse, hvilket har kostet mig nogen jobs. Jeg prøvede at arbejde i en vuggestue, men jeg kom følelsesmæssigt i
et sort hul, og kunne ikke fungere. På Musik og medieværkstedet har jeg mulighed for arbejde med musik som et fag. Det
findes ikke andre steder. Her er der plads til at have et handicap, og følelsen af at være en del af noget helt unikt. Jeg
synger og spiller med i The Mumes, som alene sidste år spillede over 50 koncerter, for både fysiks og psykisk -
handicappede. Jeg føler jeg har været med til at gøre en forskel, og jeg føler at jeg altid er med til at tage en masse smil og
glæde med hjem. Når jeg er ude og spille føler jeg at jeg er med til at gøre en forskel for de her mennesker, men også mig
selv. Jeg vil blive synderknust over hvis jeg ikke får lov at vise den del af mig selv, og være sammen med de her
mennesker som jeg elsker at være sammen med.
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Indhold

Høringsbidrag_offentlig

Dårlig ide at lukke Musik og Medieværkstedet som det eneste tilbud til udviklingshæmmede. Udover stor trivsel, glæde og
samnenhold får Danmark anerkendelse på handicapområdet på verdensplan ved Medie og Musikværkstedets mange
koncerter Vi har alle brug for kultur, specielt i denne tid!
 
 
 



 

 

 
Høringssvar for udviklings- og omstillingsplanen samt for sparekatalog 

 

Efter gennemlæsning af udviklings- og omstillingsplanen samt sparekataloget finder vi fra ADHD-

foreningens lokalafdeling Midt-Østjylland anledning til at afgive høringssvar. 

Først og fremmest vil vi gerne rose og takke rådmand Anders Winnerskjold for at stå fast på prioriteing 

samt nødvendigheden i at gå nye veje. 

Sosialområdet med de tilknyttede familier, børn, unge og voksne har i alt for mange år måtte stå for 

skud med besparelser, nedskæring, manglende ressourcer og manglende økonomisk sammenhæng. 

Derfor ser vi med positivt blik på de nye takter der slåes an denne gang.  

Dog er vi langt fra i mål, og langt fra det sted hvor vi mener hjælpen kan gives til alle med behov udfra 

perspektivet ”en tidlig og forebyggende indsats”. Processen hen mod en bedre retning sættes i gang, 

som vi ser det, og det er godt. 

 

Når vi kigger nærmere på teksten og indholdet i udviklings- og omstillingsplanen støder vi på et par 

opmærksomhedspunkter hvor vi finder behov for at påpege følgende 2 steder: 

Under punktet Tema 1 har vi følgende: 

1 – Investeringer i relationel velværd. 

I teksten fremgår det at der forventes en udbredt økonomisk gevinst på sigt når nuværende børn og 

unge overgår til voksenområdet. 

Vi vil i den sammenhæng påpege kraftigt at denne gevinst er fuldt ud afhængig af at den rette indsats 

sættes ind fra start hos disse borgere. Og at hjælpen målrettes hele familien, således at barnet der på 

sigt overgår til voksenområdet opnår egen forståelse samt mestring af livet med et kognitivt handicap. 

Det fremgår ikke af teksten om dette er tænkt ind i den beskrevne forandring, og derfor finder vi det 

nødvendigt at påpege ovenstående. 

Under punktet Tema 3 har vi følgende: 

7 – Udbygning af den fleksible bostøtte i eget hjem. 

Vi finder anledning til særlig opmærksomhed på på formuleringen ”Den fleksible bostøtte gradueres 

ned i takt med, at borgeren bliver bedre til at mestre eget liv” 

Denne formulering vækker vores bekymring for disse borgere, da deres øgede evne til at mestre eget liv 

ofte sker på baggrund af det pågældende bostøttetilbud. Med andre ord ser vi en øget risiko for 

tilbagefald til et øget støttebehov ved gennemførelse af denne nedgraduering. 

 



 

Derudover vil vi med et anerkendende og rosende perspektiv meget gerne fremhæve punkt 1 under 

tema 4. 

Vores klare oplevelse er at dette punkt tilgodeser den enkelte borger og sætter borgerens behov foran.  

At gå fra en 3 årig afklaring til en 2 årig afklaring i ressourceforløb sender et stærkt signal vi gerne vil sige 

tak for. 

 

I forbindelse med gennemlæsning af sparekataloget finder vi generelt behov for at udtrykke bekymring 

for spareplaner som rammer udsatte området. Dette område rummer os bekendt en del borgere der 

udover misbrug og psykisk sårbarhed også lever med en eller flere psykiatriske diagnoser så som ADHD. 

Borgere som i forvejen er presset mere end godt er og hvor hjælp og støtte allerede i dag er skåret helt 

ind til benet. 

Vi opfordrer derfor til en skærpet opmærksomhed på at disse borgere ikke skubbes længere ud mod 

kanten, væk fra muligheden for god trivsel. 

 

I sparekataloget finder vi særlig 1 punkt som vi på ingen måde kan se en mening med. 

 

Punkt 5, tilpasning af serviceniveauet på kørselsområdet. 

Vi finder det stærkt kritisk at serviceniveauet bruges som baggrund til dette besparelsesforslag. 

Endvidere tager vi stærkt afstand fra de forslag til ændringer der stilles: 

• Der laves faste hente- og bringetidspunkter 

• Solo-kørsler bevilliges kun ved få undtagelser 

• Mere stringente kørselsordninger, der kun fragter til og fra hjemmet 

• Tilpassede krav til bevilling af taxa 

• Større fokus på taxa-til-bus 

Disse forslag har intet med serviceniveau at gøre, og fremmer på ingen måde trivsel eller udvikling hos 

den enkelte. Mennesker med ADHD vælger ikke disse muligheder som luksus. De har brug for denne 

kørsel for at kunne fungere, og for at kunne komme fra A til B på lige vilkår med de neurotypiske 

borgere. 

Vi vil gerne opfordre kraftigt til at denne besparelse fjernes, eller i det mindste sættes på standby til den 

omtalte videre proces er færdig. Vel om mærke med inddragelse af de relevante samarbejdsparnere 

og organisationer. 

Vores kritik til dette punkt gør sig ligeledes gældende i forhold til det lignende besparelsesforlag 

beliggende under MBU. 

 

 



Vi i ADHD-Foreningen, lokalafdeling Midt-Østjylland vil meget gerne bidrage i det videre arbejde med 

den omfattende proces der er sat i gang med sparekatalog mv. 

Vi bidrager også meget gerne med vores viden om brug af PEERs som arbejdskraft, da vi på det 

område ser et kæmpe udviklingspotentiale både menneskeligt og økonomisk. 

Derfor undrer det os også meget at brug af PEERs ikke ses beskrevet nogen steder. Hverken i udviklings- 

og omstillingsplan eller i sparekatalog. 

Vi håber og ønsker at PEERs tages med i den videre proces som en mulig reccourse med god mulighed 

for udvikling. 

  

Afslutningsvis tilbyder vi at byde ind med kompetent brugbar viden om ADHD/ADD, forslag, tanker og 

værdigfulde ideer til styrkelse af et bæredygtigt perspektiv, som viser effekt både på kort og langt sigt, 

og som over tid vil kunne skabe en bedre mulighed for vækst i stedet for tilbagegang.  

Et perspektiv hvor vi sammen som handicaporganisation, kommune og borgere tænker tidlig og rettidig 

indsats, sammenhæng mellem teoretiske udregninger og hverdagspraksis. 

Et perspektiv hvor vi i fællesskab er kreative og tænker endnu mere ud af boksen for at sikre at Aarhus 

er ”En god by for alle” med respekt for det nødvendige behov hos den enkelte borger. 

Et perspektiv hvor vi sammen skaber værdi og udvikling i stedet for tab og afvikling.  

 

 

På vegne af ADHD-Foreningen, lokalafdeling Midt-Østjylland 

 

Med venlig hilsen 

Nina Rasmussen 

 

 

 

Formand, Lokalafdeling Midt-Østjylland 

 


