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Bilag 2

Præciseringer og ændringer i spareforslag 

Processen med afgivelse af høringssvar og forhandlinger 

om spareforslag har givet anledning til, at magistratsafde-

lingerne har foretaget en række mindre redaktionelle æn-

dringer i de spareforslag, som vedtages denne indstilling. 

Der er tale om ændringer og præciseringer i de sparefor-

slag, der ikke er behandlet i ”Aftale om besparelser i Bud-

get 2023-2026”. Ændringerne for de enkelte afdelinger 

fremgår af nedenstående. 

Børn og Unge

Forslag 6. Bortfald af tilskud til Blæksprutten.

Spareforslaget er præciseret, således at formuleringen om 

den pædagogiske kvalitet i Blæksprutten fra KIDS-rappor-

ten er ændret fra ”utilstrækkelig kvalitet” ændres ”lav kva-

litet”.

Forslag 12. Bortfald af pulje til udvikling af pædagogisk 

praksis i specialklasser i indskolingen.

Det fremgik fejlagtigt, at minimumstimetallet er ændret 

pr. skoleåret 2020-2021. Ændringen er pr. 1. august 

2019. Det er tilføjet, at skoleugen blev afkortet generelt i 

børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokketimer 

årligt svarende til 2 ¼ klokketime ugentligt inkl. pauser.

Forslag 21. Ophør af tilskud til konkrete samarbejder med 

bl.a. kulturinstitutioner.

Beskrivelsen af Teaterhuset Filuren er opdateret.

Forslag 32. Reduceret budgettildeling til klubben Holme 

Søndergård.

Fra Borgmesterens Afdeling

Dato 07-12-2022
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Der er rettet en slåfejl i klubbens samlede budget. Det har 

ingen betydning for beregningen af besparelsen.

Forslag 40. Lukning af ungeprofilen.

Det er tilføjet i spareforslaget, at unges mistrivsel er et af 

de syv vilde problemer, og at lukning af ungeprofilen van-

skeliggør samarbejdet mellem kommunen og ungdomsud-

dannelser om unges mistrivsel.

Forslag 48. Finansiering via opsparede midler.

Forslaget forøges med 1,5 mio. kr. i 2023, som følge af en 

række ændringer af spareforslagene, som i 2024 og frem 

finansieres af lukning af Tværfaglig enhed, frem for den 

tidligere foreslåede reduktion af Tværfaglig enhed. 

Forslag 53: Besparelser i Strategi og Udvikling.

Der er rettet en fejl i fordelingen af besparelsen mellem 

kontorerne. Ændringen har ingen betydning for den sam-

lede besparelse. 

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Forslag 16: Reduktion af aftaler med oplysningsforbund, 

mv. 

I forlængelse af indarbejdelsen af de besluttede ændringer 

i aftaler med oplysningsforbund, indarbejdes tillige en 

rammereduktion på 250.000 kr. på Rådgivning og Visita-

tion Voksne fra og med 2024.

Forslag 17: Eftersyn af samarbejdsaftaler og dagsaktivite-

ter. 

Det er tilføjet, at Fristedet i en overgangsperiode foreslås 

videreført med opsparede midler, samt at der indledes et 

samarbejde med Foreningen Fristedet om rammerne her-

for. 

Sundhed og Omsorg

Forslag 1.2 Oplevelsesmedarbejdere

Tilføjelse: Der vil fortsat være fokus på gode oplevelser og 

aktiviteter på plejehjemmene jf. spareforslag 1.1.

Forslag 5.1 Administrative besparelser

Tilføjelse: Der vil være fokus på, at der sker en prioritering 

af, hvilke opgaver der ikke skal løses fremadrettet, således 
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opgaver ikke flyttes. De relevante LMU’er vil blive inddra-

get i arbejdet. 

Forslag 5.2 Gentænkning af kvalitetsområdet

Tekst ændres til: Det foreslås, at der igangsættes en pro-

ces med relevante medarbejdere, ledere og chefer, hvor 

der arbejdes med en model for en gentænkning af kvali-

tetsområdet.

Slettes:… således at teamet samarbejder med dokumenta-

tionskoordinatorerne i de enkelte teams og driftsområder 

om udførelse af dokumentationsaudits, igangsætter og un-

derstøtter praksisnær kompetenceudvikling i forbedringer 

på dokumentationspraksis.

Forslag 5.3 Administrative besparelser

Slettes: så derfor kan man forvente en halv effekt i 2025

og fuld effekt fra 2026.

Kultur og Borgerservice

Teknik og Miljø

Forslag 1 Besparelser på MTM skattefinansieret område 

I forslaget optræder en besparelse på 200.000 kroner, 

vedrørende tilskud til dyreinternat. Forslaget går rettelig 

på Aarhus Kommunes støtte til Kattens Værn, som regule-

rer herreløse katte. 

Kattens Værn er en privat dyreværnsforening, med rundt 

regnet 8.000 medlemmer. Ændringer i Lov om mark- og 

vejfred fra 2021 giver en noget lettere sagsbehandling end 

før, når det drejer sig om indbragte, umærkede katte. En 

tidligere gældende fremlysningspligt på 72 timer er afskaf-

fet. Det betyder, at katte, der er egnet til adoption, kan 

komme hurtigt videre. Det letter presset på Kattens Værn, 

også økonomisk.


