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Dokument Titel: Referat - Rådmandsmøde - 07.06.18

Dagsordens titel Referat

Dagsordenspunkt nr 1.2



Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse

 
Referat

Rådmandsmøde
07-06-2018 10:00

07-06-2018 12:00

Dato:
Tid:
Sted:

7. juni 2018
10:00 - 12:00
Rådmandens kontor, Rådhuset

Deltagere: Kristian Würtz (KW)
Erik Kaastrup-Hansen (EKH)
Vibeke Jensen (VJ)
Lotte Lyhne (LL)
Bjarne Høyer Andresen (BHA)
Jeanette L. Hoppe (JLH)
Nicholas Isak Jørgensen (referent)

Afbud: Lotte Henriksen 

Fraværende:

Bemærk: Lotte Lyhne deltager på vegne af Lotte Henriksen. 

1   Til godkendelse
1.1   Dagsorden
Dagsordenen godkendes. 

1.2   Referat
Referatet godkendes. 

2   Til drøftelse
2.1   FGU – opfølgning på udvalgsmødet d. 30. maj
På udvalgsmødet blev det aftalt, at rådmandsmødet skulle drøfte det videre forløb om 
FGU. 

Dét med udgangspunkt i Folketingets endelige lovvedtagelse d. 29. maj.  

Det indstilles, at Rådmandsmødet giver svar på følgende:
1) Hvordan bestyrelsessammensætningen skal være, herunder også 

elevrepræsentation?
2) Om Aarhus Kommune får tre eller fem pladser?
3) Om der udbetales honorar til bestyrelsen?
4) Den videre proces / tidsplan. 
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Hertil indstilles det, at spørgsmålene bl.a. besvares med udgangspunkt i et KL-notat fra 
d. 29. maj. 

VJ præsenterer indstillingen med dertilhørende opmærksomhedspunkter. VJ betoner 
nødvendigheden af at sammensætte bestyrelsen efter todelt kompetenceniveau om 
faglighed og integritet. 

Rådmandsmødet drøfter fordele / ulemper ved bestyrelsessammensætningen og antal 
pladser til Aarhus Kommune. 

Hertil ytrer KW et ønske om at få udarbejdet en liste over 5 potentielle kandidater som 
alternativ. Listen skal dagsordenssættes til kommende K-møde. BEF følger op med en 
liste baseret på kravet om todelt kompetenceniveau. 

Rådmandsmødet drøfter muligheden for formands- og bestyrelseshonorarer. Herunder 
potentielle incitamentsimplikationer. KW vurderer, at formandshonorar er tilstrækkeligt 
og legitimt. 

Det videre procesforløb om FGU drøftes. Der sigtes efter at dagsordenssætte emnet i 
Magistraten efter sommerferien. 

Bestyrelsessammensætningen drøftes videre med udgangspunkt i liste over 5 potentielle 
kandidater. BEF følger op med liste. 

2.2   Prisen på kommunal jord og økonomiske rammer for byggeri til sociale formål
På rådmandsmødet den 30.maj bad rådmanden om, at der på nærværende møde 
præsenteres et oplæg m. notat, der uddyber stridspunkterne mellem BA og MSB/MSO 
vedr. vedr. prisen på kommunal jord og økonomiske rammer for byggeri til sociale 
formål.

Det indstilles, at notatet drøftes. 

BHA præsenterer notatet, og opsummerer de tre grundlæggende uenighedspunkter. 

Rådmandsmødet drøfter notatet. Herunder logikken bag uenighederne og BA’s 
argumentation. 

KW betoner nødvendigheden af at sikre lige vilkår på tværmagistratsligt niveau i forhold 
til tilegnelse af kommunal jord. 

Rådmandsmødet tager notatet til efterretning. 
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Økonomi/BYG fortsætter dialog med BA om prisen på kommunal jord og økonomiske 
rammer for byggeri til sociale formål. I tilfælde af nye konkrete uenigheder involveres 
Rådmanden. 
 

2.3   Procesplan og input til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2019
Indstillingen lægger op til, at rådmandsmødet drøfter proces og politiske pejlinger for 
den kommende beskæftigelsesplan for 2019.

Det indstilles:
At 1) at procesplan og input til centrale politik- og indsatsområder i Beskæftigelsesplan 
2019 drøftes.

VJ præsenterer indstillingen med dertilhørende procesplan. VJ fremhæver en 
problemstilling om, hvorledes planen skal tones. 

KW påpeger tre temaer: 
- Personer med handicap
- Udsatte boligområder (hertil med fokus på, hvordan Beskæftigelsesplan 2019 vil 

supplere de kommende aftaler?)
- Inddragelse af SOC’s borgerviden – metodisk tema.  

VJ betoner i forlængelse heraf, at det er afgørende at finde en balance mellem 
socialindsats og perspektivet om ordinære ledige. Præmissen er at mindske antallet af 
borgere på offentlig forsørgelse, og derfor er det alfa omega, at vi også fokuserer særligt 
på de ordinære ledige – heraf virksomhedssamarbejdet. 

KW ønsker en ny og fordybende drøftelse af VJ’s pointe. Hertil kan relevante, eksterne 
interessenter inviteres til at deltage og bidrage til drøftelsen. 

Rådmandsmødet drøfter perspektiverne ved en fordybende drøftelse af indsatsområder i 
Beskæftigelsesplan 2019. Det fremhæves, drøftelsen skal prioriteres, og derfor 
indlægges primo / medio august. 

Rådmandsmødet beslutter på baggrund af nærværende drøftelse at iværksætte en 
fordybende drøftelse af indsatsområder i Beskæftigelsesplan 2019. Hertil skal eksterne 
interessenter inviteres og bidrage med oplæg om beskæftigelsesperspektiverne for 
ordinære ledige. BEF følger op. 

3   Til orientering
3.1   Orientering fra Magistraten
Rådmandsmødet noterer sig, at Enhedslistens fattigdomsindstilling endte med et SF-
forbehold under henvisning til, at anvendelsen af folkekøkkener bør gentænkes. 
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VJ pointerer, at KW har et møde med Thomas Medom om uddannelsesparatheds-
vurderingen inden sommerferien. Opfølgningsliste kan med fordel drøftes i den 
forbindelse. 

KW bemærker bred opbakning til hellestedssagen. 

3.2   Orientering om Udvalgsmødet
Rådmandsmødet drøfter kommende dagsordenspunkter i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget. Herunder sager som dagsordenssættes efter ferien. 

EKH bemærker i den forbindelse, at der er dagsordensplads til fordybelse i punkt om 
kvartalsorientering med nedslag i beskæftigelsestematikker. VJ deltager, og bidrager 
med præsentation af tematikker, mens Økonomi fremsender standardslides som 
baggrund. 

EKH bemærker en kommende dokumentar om sociale anbringelser. 

3.3   Bordrunde
EKH og VJ orienterer om forestående møde med Folkekirken. 

KW orienterer om møde i Udsatterådet.  
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Indstilling

AarhusSkills 2018/19

Endelig fastlæggelse af samarbejdskonstellation mellem 
MBA, MBU og MSB om AarhusSkills.

1. Resume 
I perioden 2014-2017 har MSB i samarbejde og i 
økonomisk fællesskab med henholdsvis MBA og MBU (1/3 
til hver) gennemført en række arrangementer med fokus 
på erhvervsuddannelser og udskolingsklasserne. 

I version 2017/2018 satte AarhusSkills ny standard. Alle 
byens erhvervsskoler var med i Ceres Park og Arena med 
både viden, arbejdende stande og 
virksomhedsrepræsentanter for dele af deres 
uddannelsesområder. De tidligere ”busudflugter” for alle 
byens 8.-9. klasser til det årlige DM i Skills blev ændret til 
ét samlet arrangement med fokus på én årlig, samlet 
præsentation af erhvervsuddannelsesmuligheder for 
kommunens 7.-10. klasser.

På rådmandsmødet primo august 2017 blev det besluttet, 
at det nye koncept i 2017/18 skulle være et forsøgsprojekt 
med afprøvning af den samlede præsentation. 
Forvaltningen foreslår, at konceptet for et samlet 
AarhusSkills videreføres, da der er en fremgang i antal 
deltagere fra knap 1800 deltagere i 2016/2017 til 3.600 
deltagere i 2017/2018

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Rådmanden godkender, at AarhusSkills gennemføres 
i sin nuværende form fremadrettet fra sæson 2018/2019 

Til Rådmanden
Fra Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 6. juni 2018
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planlagt til torsdag, den 15.11.2018 kl. 9-19 som 
beskrevet under punkt 3.

At 2) Rådmanden indhenter accept hos de to øvrige 
deltagende magistratsafdelinger (MBA og MBU) angående 
permanentgørelse af konceptet samt økonomi og 
ressourcer som beskrevet under pkt. 7. Selve budgettet er 
vedlagt som bilag 1.

3. Baggrund
Grundtanken i det nye koncept er at sætte 
erhvervsuddannelserne endnu mere i fokus ved at forene 
de mange gode kræfter på erhvervsuddannelsesområdet i 
byen til et fælles arrangement for 7.-10. årgang 
omfattende:

 AarhusMesterskab i Skills SkoleStafet (8. klasser)
 AarhusSkills-messe med arbejdende stande, 

information og virksomhedsrepræsentanter med alle 
byens erhvervsskoler og arbejdsmarkedets parter 
for alle kl. 9-14

 EUD-info messedel for forældre (og unge) kl. 16-19

Formålet er dels at kvalificere besøget og oplevelsen for de 
unge og dels at styrke den lokale indsats sammen med 
erhvervsskolerne, arbejdsmarkedets parter og lokale 
virksomheder.
Med baggrund i erfaring fra tidligere forventes der et 
besøgstal mellem 3.000-4.000 personer.

4. Effekt
-
5. Ydelse
-
6. Organisering 
”Hands-On” arbejdsgruppe vil bestå af repræsentanter fra 
Aarhus Kommune (MSB, MBS og MBU) og samtlige 
erhvervsskoler i samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
og med involvering af de unge selv. De unge kan tilføre 
arrangementet både dynamik og gode ideer samt udvikle 
en gruppe ambassadører og kommunikatører i forhold til 
både forældre og kammerater.
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7. Ressourcer
Aarhus Kommune forventes at forestå finansiering af 
konceptet (MSB, MBA og MBU) med MSB og UU som 
tovholder.
Beskæftigelsesforvaltningen bidrager fortsat gerne med 
1/3, men der er usikkerhed om de to øvrige 
magistratsafdelingers fremtidige økonomiske engagement 
i forbindelse med en permanentgørelse af det fremtidige 
koncept.

På administrativt niveau er såvel budget som konceptplan 
gennemgået og accepteret i de to øvrige 
magistratsafdelinger ligesom samtlige erhvervsskoler har 
tilsluttet sig det nye koncept og deltager i version 2018/19 
med fuld styrke.

Bilag
Bilag 1: Budget for totalarrangement AarhusSkills

Tegn: 3653Beskæftigelsesforvaltningen

E-post: hmar@aarhus.dk Sagsbehandler: Hanne Marklund

Sagsnummer: 17/029918-12

Tlf.: 51 57 63 34

E-post: hmar@aarhus.dk
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Bilag 1
Budget AarhusSKILLS 
2018/19
AarhusSKILLS 15. november 2018 og Skillsstafetten på DM i Skills i Næstved 2019

Forventet deltagerantal på 
AarhusSkills 2018/19:
Skills Stafetten 8. klassetrin: 65 klasser svarende til godt 1600 elever og lærere.
Øvrige besøgende (7. - 10. klassetrin): Elever, lærere og forældre: 2200

Budget udarbejdet 06.06.2018
Alle priser ex moms.
I 2017 var der tilmeldt 54 klasser til Stafetten. Med en øget indsats over for skolerne 
forventes et større antal tilmeldinger i 2018.

Aarhusmesterskabet/Aarhus SKILLS enhedspris:
Antal konkurrencehold: 160
Antal tilskuere. Elever og 
lærere:

1625

Klasser 65
Gennemsnit antal pr. klasse 25
Halleje, Lounge, Kuben 240.000,00
Konferencier: 30.000,00
Indretning teachers lounge+ kaffe 10.000,00
Erhvervsskolekonkurrenceafviklere. 
EUD:

8.000,00 4.00
0

PR og information, sociale medier, 
grafisk materialer, video

80.000,00

Film og videooptagelser 15.000,00
DJ + musik 10.000,00
Indretning, AV, inventar o.l. 150.000,00
El, netkabler o.l. 30.000,00
Præmier og lignende: 30.000,00
Forplejning medhjælpere 20.000,00
Sandwich, vand til elever og lærere 146.250,00 Sandwich til 

elever/lære
re

90 (65 + 
25)

Interne busser mellem skoler og 
hallerne

50.000,00

Særskilt indretning 
messedelen

75.000,00

Vagter: 25.200,00 pr. mand 
pr. time

350 72

Diverse 50.000,00
Kursus for deltagende lærere 10.000,00
Træningskursus for vinderholdene 10.000,00
Sum 989.450,00

DM i Skills i Næstved den 
5.4.2019
6 konkurrencehold + klasser. (150 personer) Busp 3 7650



ris
3 busser 25.000,00
Forplejning 12.750,00 85 150
Forplejning hjemtur 12.750,00
Sum 50.500,00

Samlede udgifter 1.039.950,0
0

Sagsnummer: 17/029918-12
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Udpegning af medlemmer til FGU bestyrlesen - 

byrådsindstilling

side 1 af 2 

Indstilling

Udpegning af medlemmer til FGU 
bestyrelsen - byrådsindstilling

1. Resume 
Byrådsindstillingen ”Etablering af den Forberedende 
Grunduddannelse (FGU) i Aarhus Kommune” blev tiltrådt 
af Byrådet d. 23. maj 2018. Herunder at rådmanden for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse bemyndiges til at udpege 
det kommunale medlem af bestyrelsen for institutionen. 

Rådmandens fik i forbindelse med byrådsmødet d. 23. maj 
mandat til at udpege det kommunale medlem. Ændringer i 
forhold til det oprindelige lovforslag har dog betydet, at 
der er behov for en ny behandling i byrådet.

Derfor fremsendes til byrådets beslutning forslag om 
udpegning af de fem kommunale medlemmer af 
bestyrelsen. 
Det indstilles, at byrådets partier udpeger tre medlemmer. 
Derudover udpeger rådmanden for Sociale Forhold og 
Beskæftigelse to fagkyndige medlemmer.

Rådmandsmødet drøfter og godkender vedlagte forslag til 
byrådsindstilling.

Indstillingen fremsendes herefter til byrådsservice mhp. 
behandling i Magistraten d. 18. juni og efterfølgende i 
Byrådet d. 20. juni.

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Rådmanden godkender byrådsindstillingen, jf. bilag

Til Rådmanden
Fra Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 11. juni 2018



Udpegning af medlemmer til FGU 

bestyrlesen - byrådsindstilling

side 2 af 2

3. Baggrund
-

4. Effekt
-

5. Ydelse
-

6. Organisering 
-

7. Ressourcer

Bilag
Bilag 1: Byrådsindstilling: Udpegning af medlemmer til 

FGU bestyrelsen

Antal tegn: 1.501Sagsnummer: 18/008696-18

Beskæftigelsesforvaltningen Sagsbehandler: Peter Risvig

Tlf.: 29 28 46 07

E-post: risvig@aarhus.dk
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Dokument Titel: Byrådsindstilling



Klik her for at angive tekst. side 1 af 3 

Indstilling

Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for 
Den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

1. Resume 
Byrådsindstillingen ”Etablering af den Forberedende 
Grunduddannelse (FGU) i Aarhus Kommune” blev tiltrådt 
af Byrådet d. 23. maj 2018. Herunder at rådmanden for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse bemyndiges til at udpege 
det kommunale medlem af bestyrelsen for institutionen. 

Der er frem mod den endelige vedtagelse af loven d. 29. 
maj 2018 kommet en række ændringsforslag fra 
undervisningsministeren – som er indeholdt i den nu 
vedtagne lov. En vigtig ændring er, at interim bestyrelsen i 
stedet benævnes ”første bestyrelse”, hvilket får betydning 
for udpegningen af den kommunale repræsentation. Der 
skal udpeges tre eller fem kommunale medlemmer alt 
efter om der ønskes kommunalt flertal i bestyrelsen.

Rådmandens fik i forbindelse med byrådsmødet d. 23. maj 
mandat til at udpege det kommunale medlem. De 
ovennævnte ændringer i forhold til det oprindelige 
lovforslag har dog betydet, at der er behov for en ny 
behandling i byrådet.

Derfor fremsendes til beslutning forslag om udpegning af 
de fem kommunale medlemmer af bestyrelsen. 

Det indstilles, at byrådets partier udpeger tre medlemmer. 
Derudover udpeger rådmanden for Sociale Forhold og 
Beskæftigelse to fagkyndige medlemmer.

Til Aarhus Byråd via Magistraten
Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse
Dato Dato for fremsendelse til MBA
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2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) der udpeges i alt fem medlemmer til bestyrelsen for 
FGU i Aarhus Kommune

At 2) Partierne udpeger tre medlemmer til bestyrelsen

At 3) Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse 
bemyndiges til at udpege to fagkyndige til bestyrelsen

3. Baggrund
Med den politiske aftale om ”Bedre veje til uddannelse og 
job” skal der pr. 1. august 2019 etableres FGU. FGU er 
altovervejende for unge mellem 16 og 25 år, der har 
behov for forudgående faglig eller personlig opkvalificering 
for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i 
beskæftigelse.

FGU erstatter produktionsskolerne, kombineret 
ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelsen 
(EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende 
voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for 
voksne (OBU). Undervisningen på de nævnte tilbud 
ophører pr. 31. juli 2019. 

På baggrund af byrådets behandling af indstillingen d. 23. 
maj har Aarhus Kommune til undervisningsministeren - via 
Kommunekontaktrådet Midtjylland (KKR) – indsendt 
følgende:

- Aarhus Kommune etablerer én FGU institution og tre 
skoler

- At Aarhus Kommune udgør ét dækningsområde
- At der tages udgangspunkt i de eksisterende 

bygninger for hhv. Aarhus Produktionsskole, Egå 
Produktionsskole og Gøglerproduktionsskolen

”Lov om Forberedende Grunduddannelse” er vedtaget af 
Folketinget d. 29. maj 2018. Der er frem mod 3. 
behandlingen sket ændringer i forhold til det oprindelige 
lovforslag. Herunder at interim bestyrelse ændres til 
”første bestyrelse”. Denne forventer ministeriet overgår til 
at være den permanente bestyrelse.
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Til den første bestyrelse skal der udpeges tre medlemmer 
– med mulighed for at supplere med to til den endelige 
bestyrelse.

Skal kommunen sikres flertal i den permanente bestyrelse, 
skal der være fem kommunalt udpegede medlemmer.

4. Effekt
-

5. Ydelse
-

6. Organisering 
-

7. Ressourcer
-

Underskrift rådmand
/

Underskrift direktør 

Tidligere beslutninger
Byrådsindstillingen ”Etablering af den 
Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Aarhus 
Kommune” blev tiltrådt af Byrådet d. 23. maj 
2018

Antal tegn: 3.595Sagsnummer: 18/008696-17

Beskæftigelsesforvaltningen Sagsbehandler: Peter Risvig

Tlf.: 29 28 46 07

E-post: risvig@aarhus.dk
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Referat  

med beslutningsgrundlag  

for møde i Magistraten, mandag den 11. juni 2018, kl. 08.30 

Udvalgslokale 285 
 

 
  

Åbent referat  

Borgmesterens Afdeling   

1.  Afdelingernes budget 2019  
1  

2.  Aarhusfortælling og Aarhusmål 2018-2021  
2  

3.  Tilbagemelding Nye veje til velfærd, Innovation i Aarhus 2015-2018  
3  

Sociale Forhold og Beskæftigelse   

4.  Danskuddannelse for voksne udlændinge  

4  

Flere afdelinger   

5.  Hjerneskadeteamet – evaluering og forslag om videreførelse  
6  

Teknik og Miljø   

6.  Anlægsbevilling til anlæg af letbanestoppested og flytning af 

baneoverkørsel  

7  

7.  Lokalplan 1079, Boliger og erhverv ved Nicoline Kochs Plads, Aarhus Ø - 

Endelig  

8  

Børn og Unge   

8.  Entreprenørskab i håndværk og design på Vestergårdsskolen  
9  

Borgmesterens Afdeling   

9.  Til drøftelse: Dagsorden for kredsrådsmøde mellem Østjyllands Politi og 

Aarhus Kommune v/Magistraten  

10  

Flere afdelinger   

10.  Eventuelt  

11  

 



1.   Afdelingernes budget 2019 

 

Resumé 

Indstillingen beskriver de økonomiske ændringer og øvrige forhold, der er indeholdt 

i afdelingernes budgetforslag. Med indstillingen besluttes, hvad der skal indgå i det 

videre arbejde med budgetforslaget for 2019-2022 på de enkelte afdelingers 

områder.    

 

Magistratsafdelingerne har i følgeskrivelserne beskrevet de budgetudfordringer, som 

tegner sig. Der vil blive lagt op til en samlet drøftelse af budgetudfordringerne i 

Magistraten.   

Indstilling 

Det indstilles, at det videre arbejde med Magistratens budgetforslag baserer sig på 

følgende:    

 

At 1: afdelingernes budgetforslag (herunder afdelingernes bidrag til 

Budgetredegørelsen samt taksterne) indarbejdes i Magistratens budgetforslag.    

 

At 2: Borgmesterens Afdelings forslag til ændringer vedr.  indarbejdelse af 

besparelser, Sundhed og Omsorgs samt Børn og Unges budgetmodeller og pris- og 

lønfremskrivning samt bemærkningerne i bilag 2 tiltrædes.    

 

At 3: Magistraten drøfter, hvordan de budgetudfordringer, som er beskrevet i 

følgebrevene fra magistratsafdelingerne, skal håndteres i den videre 

budgetlægning.   

 

At 4: Afdelingernes budgetmål præsenteres i Aarhus i Tal forbindelse med 

fremsendelsen af Magistratens budgetforslag. 

11.06.2018 - Magistratens beslutning  

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet 

den 11. juni 2018 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 31. maj 2018 

som grundlag for det videre arbejde. Rådmand Thomas Medom ønsker at 

omprioriteringsbidraget tilbageføres til afdelingerne. Der udsendes en rettet 

indstilling (fejl i tabel 3). 

 

Magistraten vender senere tilbage til sagen. Oversigt over politiske forslag til 

budgettet fremsendes til byrådet. 

 

Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

 

Side 1



2.   Aarhusfortælling og Aarhusmål 2018-2021 

 

Resumé 

Byrådet har drøftet en revision af Aarhusfortællingen, byrådets vision, samt 

Aarhusmålene. Sidstnævnte er mål for, om udviklingen bevæger sig i den rigtige 

retning i forhold til byrådets vision for udviklingen af Aarhus.    

 

Den reviderede Aarhusfortælling og Aarhusmålene for 2018-2021 er 

retningsgivende for arbejdet i indeværende byrådsperiode. Fortælling og mål 

revideres ved starten af en ny byrådsperiode.    

 

Udviklingen i alle indikatorer for Aarhusmålene vil løbende kunne følges i Targit, 

hvor der gennem mere detaljerede data også er mulighed for at finde nuanceringer 

og forklaringer. 

Indstilling 

Det indstilles:    

 

At 1) den reviderede ”Fortælling om Aarhus” og vision tiltrædes.    

 

At 2) Aarhusmålene for 2018-2021 med tilhørende indikatorer tiltrædes.     

 

At 3) De fælles innovationsmidlerne for 2019–2022 målrettes implementering af 

Aarhus-fortællingen og Aarhusmålene med konkrete projekter, der bidrager til ’Nye 

veje til velfærd og vækst’. 

11.06.2018 - Magistratens beslutning  

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. juni 

2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 31. maj 

2018. 

 

Rådmand Thomas Medom tog forbehold for at punkt 1 og 3. 

 

Direktørgruppen kigger på indikatorer. 

 

Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

 

Side 2



3.   Tilbagemelding Nye veje til velfærd, Innovation i Aarhus 2015-2018 

 

Resumé 

Med den fælles innovationsindsats har byrådet skabt et rum, hvor der nytænkes og 

gentænkes på tværs af afdelinger og bysamfund om, hvordan kommunens opgaver 

i fremtiden kan løses bedre sammen med borgerne, virksomheder og andre 

samarbejdspartnere. Pejlemærket for indsatsen har været at finde ’Nye veje til 

Velfærd’ på områder, hvor komplekse udfordringer har stor betydning for borgernes 

liv og hverdag.      

 

Målet om at skabe ’Nye veje til velfærd’ udfordrer og opfordrer kommunens ledere 

og medarbejdere til at afprøve nye samarbejder og til at gå ad nye veje, som med 

afsæt i byrådets vision for Aarhus, skaber værdi for byen og borgerne og som på 

sigt forandrer den måde, Aarhus tænker velfærden på. Der er udarbejdet en 

tilbagemelding for innovationsindsatsen 2015 – 2018. 

Indstilling 

At 1)  tilbagemelding fra ”Nye veje til velfærd – Innovation i Aarhus” 2015 – 2018 

tages til efterretning som beskrevet i indstillingen. 

11.06.2018 - Magistratens beslutning  

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. juni 

2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 30. april 

2018. 

 

Til efterretning med henblik på, om det ikke er mere hensigtsmæssigt at udsatte 

grupper sammenlignes med hele populationen. 

 

Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

 

Side 3



4.   Danskuddannelse for voksne udlændinge  

 

 
Analyse og indstilling om opgaven fremadrettet 

Resumé 

Opgaven med at tilbyde voksne udlændinge danskuddannelse har siden 2006 været 

sendt i udbud. Området har i de senere år løbende været præget af ændringer, 

herunder udvikling i målgruppen og et mere jobrettet fokus under uddannelsen. 

Sammenholdt med, at den nuværende kontrakt med Lærdansk udløber ved 

udgangen af 2018, har forvaltningen vurderet, at en analyse af området og behovet 

fremadrettet var relevant.    

 

Analysen der her forelægges byrådet (bilag 1), rummer en gennemgang af 

lovgivningen, kursistgrupperne, økonomien og forventningerne/anbefalingerne til 

danskuddannelsen i Aarhus Kommune. Analysen redegør for et område, hvor der 

ofte er store ændringer og hvor de seneste ændringer bl.a. betyder et fald i antallet 

af kursister, effektiviseringer og ændret afregning for danskuddannelsen. Analysen 

ser i lyset heraf på de to scenarier:   

 

1. Danskundervisningen sendes i udbud. Anbefalingen i analysen er et samlet 

udbud med én hovedleverandør, med mulighed for mindre aftaler. Krav om 

virksomhedsoverdragelse indskrives ikke i udbudsmaterialet. De erfaringer og 

anbefalinger analysen har givet inddrages.   

  

2. Opgaven hjemtages. Det vil kræve en byrådsbeslutning, at tage opgaven hjem. 

Der skal opbygges ny kapacitet i kommunen og det forudsættes, at kommunen skal 

overtage medarbejderne fra den nuværende leverandør. Vurderingen i analysen er, 

efter inddragelse af Børn & Unge, at det ikke er praktisk muligt at få en kommunal 

sprogskole på plads til årsskiftet 2018/2019.    

 

På baggrund af analysen er anbefalingen, at danskuddannelse for voksne 

udlændinge fortsat varetages af anden aktør. Og at opgaven dermed ikke 

hjemtages. 

Indstilling 

Det indstilles:  

 

At 1) Forvaltningen genudbyder opgaven vedr. danskuddannelse til voksne 

udlændinge.  

 

At 2) Der indgås en aftale med én hovedleverandør gældende for en 4-årig 

kontraktperiode. At 3) anvendelsen af virksomhedsoverdragelsesloven afhænger af, 

hvordan tilbudsgiver indretter sig, og at vurderingen derfor overlades til aktørerne.   

07.06.2018 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning  

Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til 

indstillingen. 

11.06.2018 - Magistratens beslutning  

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. juni 

2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og 

Beskæftigelses indstilling af 16. maj 2018. 

 

Rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tager forbehold. 

 

Keld Hvalsø ønsker ikke udbud og ønsker, at lov om virksomhedsoverdragelse skal 

finde anvendelse, hvis der sker udbud. 

 

Rådmand Thomas Medom tager forbehold for at punkt 3. 

 

Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Side 4



 

Side 5



5.   Hjerneskadeteamet – evaluering og forslag om videreførelse 

 

Resumé 

Hjerneskadeteamet i Aarhus Kommune har til opgave at sikre, at borgere med 

erhvervet hjerneskade får så effektive og velkoordinerede rehabiliteringsforløb som 

muligt. Det skal sikre, at borgerne opnår så højt et funktionsniveau som muligt 

efter hjerneskaden, og medvirke til bedre livskvalitet og en hurtigere tilbagevenden 

til uddannelse eller arbejdsmarked, hvis det er muligt.    

 

Hjerneskadeteamet blev etableret i 2012 som et 3-årigt projekt finansieret af 

eksterne puljemidler. Ved budgetforliget for 2015 besluttede forligspartierne at 

videreføre Hjerneskadeteamet som en samlet tværfaglig og tværgående enhed frem 

til og med 2018. Der foreligger nu en evalueringsrapport, men finansiering af en 

videreførelse af Hjerneskadeteamet fra 2019 er uafklaret. Hvis der ikke skaffes 

finansiering, vil indsatsen ophøre med udgangen af 2018. 

Indstilling 

At 1) Rapport med evaluering af Hjerneskadeteamet i Aarhus Kommune tages til 

efterretning 

07.06.2018 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning  

Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til 

indstillingen. 

11.06.2018 - Magistratens beslutning  

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. juni 

2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og 

Beskæftigelses  og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 30. 

maj 2018. 

 

Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

 

Side 6



6.   Anlægsbevilling til anlæg af letbanestoppested og flytning af 

baneoverkørsel 

 

 
Bevilling til etablering af letbanestoppested og flytning af baneoverkørsel ved 

Rolighedsvej/Psykiatrisk Hospital i Risskov.   

Resumé 

Lokalplan 1031 for omdannelsen af Psykiatrisk Hospital i Risskov til boligområde 

blev vedtaget af Byrådet i juni 2017, og i tilknytning hertil også udbygningsaftale 

med ejeren Region Midtjylland.    

 

Jf. udbygningsaftalen skal der anlægges letbanestoppested ved Rolighedsvej neden 

for Psykiatrisk Hospital, og bygherren (KPC/Region Midt) betaler ca. 2,7 mio. kr. til 

etablering af letbanestoppestedet og 0,3 mio. kr. til etablering af en krydsningshelle 

på Rolighedsvej. Aarhus Kommune afholder de resterende omkostninger på   4,7 

mio. kr. til letbanestoppestedet inkl. adgangsarealer.    

 

Dertil kommer udgifter for kommunen til nødvendig flytning af baneoverkørsel 227 

over Grenåbanen/letbanen, fordi stoppestedets perron vil ligge ud for den 

nuværende overkørsel. Der er indgået aftale med Banedanmark om, at 

Banedanmark projekterer og anlægger den nye overkørsel, og at Aarhus Kommune 

afholder den del af omkostningerne, som overstiger de udgifter, Banedanmark ville 

have haft til sikring af overkørsel 227 i den nuværende placering.  Det skønnes, at 

kommunens udgifter hertil beløber sig til max. 2,5 mio. kr.    

 

På denne baggrund ansøges der om en projekterings- og anlægsbevilling på  10,2 

mio. kr. i udgift og 3,0 mio. kr. i indtægt. 

Indstilling 

At 1) Byrådet vedtager en projekterings- og anlægsbevilling på 10,2 mio. kr. i 

udgift til udførelse af letbanestoppested incl. etablering af helle på Rolighedsvej og 

flytning af baneoverkørsel ved Rolighedsvej i Risskov og 3,0 mio. kr. i indtægt.    

 

At 2) Bevillingen finansieres af Reserven til kollektiv trafik, indtægter fra salg af 

arealer ved Bryggervej. 

07.06.2018 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning  

Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til 

indstillingen. 

11.06.2018 - Magistratens beslutning  

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. juni 

2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs 

indstilling af 22. maj 2018. 

 

Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

 

Side 7



7.   Lokalplan 1079, Boliger og erhverv ved Nicoline Kochs Plads, Aarhus Ø - 

Endelig  

 

 
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1079, Boliger og erhverv ved Nicoline Kochs Plads, 

Aarhus Ø. 

Resumé 

Lokalplanområdet ligger på Nordhavnen, Aarhus Ø, ved Bassin 7 og omfatter et 

byggefelt (delområde I), et færdselsareal (delområde II) og Nicoline Kochs Plads 

med et lille byggefelt (delområde III).    

 

Lokalplanområdet er ca. 13.500 m² stort og var ved planens udarbejdelse 

kommunalt ejet og ubebygget.    

 

Lokalplanen er udarbejdet på anmodning fra Aarhus Kommune sammen med 

vinderne af udbuddet, som blev afsluttet september 2016.    

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for op mod 40.000 m2 

dagligvarebutik, andre butikker, erhverv og boliger.    

 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Udviklingsplan for Bassin 7, 

Lokalplan nr. 1000 og Kommuneplan 2017.    

 

Lokalplanforslaget og miljørapporten har været offentligt fremlagt. Der indkom to 

høringssvar fra borgere og et fra Erhvervsstyrelsen. Lokalplanforslaget foreslås 

ændret på baggrund af høringssvaret fra Erhvervsstyrelsen. Endvidere foreslås en 

række mindre ændringer.  

Indstilling 

At 1) forslag til Lokalplan nr. 1079, Boliger og erhverv ved Nicoline Kochs Plads, 

Aarhus Ø, godkendes til endelig vedtagelse,     

 

At 2) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes til 

endelig vedtagelse, som det fremgår af afsnit 5.7,  

 

At 3) høringssvar besvares, som det fremgår af afsnit 5.5, og     

 

At 4) rettelser til Lokalplan nr. 1079 indføres, som det fremgår af afsnit 5.6. 

07.06.2018 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning  

Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til 

indstillingen. 

11.06.2018 - Magistratens beslutning  

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. juni 

2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs 

indstilling af 30. maj 2018. 

 

Keld Hvalsø tog forbehold. 

 

Plan for Aarhus Ø fremsendes. 

 

Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

 

Side 8



8.   Entreprenørskab i håndværk og design på Vestergårdsskolen 

 

 
Denne indstilling omfatter et projekt på Vestergårdsskolen, som ønsker indretning 

og modernisering af fysiske rammer til håndværk og design i kombination med 

rammer, der understøtter innovative udviklingsprocesser. 

Resumé 

I forbindelse med salget af jord til HHX Aarhus Handelsgymnasium i Viby besluttede 

byrådet den 18. februar 2015, at salgsindtægten på 2,0 mio. kr. skulle afsættes til 

finansiering af et kommende ungdoms- og udskolingsmiljø på Vestergårdsskolen. Et 

attraktivt ungdoms- og udskolingsmiljø, som kan understøtte elevernes tilegnelse af 

boglige og praktiske værktøjer som forberedelse til et bredt spektrum af 

ungdomsuddannelser.    

 

Vestergårdsskolen har i udviklingen af ungdoms- og udskolingsmiljøet udfordret sig 

selv med følgende spørgsmål: Kan vi skabe en folkeskole, der på et langt højere 

niveau lykkes med at skabe mening i livet for unge, så de kan skabe stærke og 

sunde relationer med andre og opdage nye sider af sig selv?    

 

Dannelse og skabelse hånd i hånd i undervisningen er visionen, som ønskes 

understøttet af de fysiske rammer til håndværk og design udbygget med et kreativt 

og højteknologisk prototypeværksted. 

Indstilling 

Det indstilles:  

 

At 1) der gives anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til, at Vestergårdsskolen kan indrette 

et håndværk- og designlokale udbygget med et kreativt og højteknologisk 

prototypeværksted finansieret med 2,0 mio. kr. fra jordsalget til HHX Aarhus 

Handelsgymnasium i Viby og 2,0 mio. kr. af det allerede afsatte rådighedsbeløb på 

2,0 mio. kr. fra de prioriterede RULL-midler til indretning af fysiske rammer til 

håndværk og design på Vestergårdsskolen.    

 

At 2) rådighedsbeløbet på 4,0 mio. kr. frigives fordelt med 2,0 mio. kr. i 2018 og 

2,0 mio. kr. i 2019. 

07.06.2018 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning  

Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til 

indstillingen. 

11.06.2018 - Magistratens beslutning  

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. juni 

2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges 

indstilling af 29. maj 2018. 

 

Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

 

Side 9



9.   Til drøftelse: Dagsorden for kredsrådsmøde mellem Østjyllands Politi og 

Aarhus Kommune v/Magistraten 

 

11.06.2018 - Magistratens beslutning  

Drøftet. Supplerende blev der rejst ønsker om - status i Bispehaven, vandscootere 

og mulighed for at kommunen kan bruge "Socialsøg" databasen. 

 

Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

 

Side 10



10.   Eventuelt  

 

11.06.2018 - Magistratens beslutning  

Borgmester Jacob Bundsgaard orienterede om økonomiaftalen. 

 

Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

 

Side 11
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Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 13. juni 2018 
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Rådhuset, lokale 390

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Udbud af danskundervisning
3. Forslag fra S, V, R, SF, K, LA, AL, EL og DF om Strategi for 

veteranindsatserne
4. Status på MSB’s mål og økonomi, 1. kvartal 2018       
5. Orienteringspunkter
6. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
7. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.30 – 16.35 (5 min.)

Bilag:
- Dagsorden til møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 

13. juni 2018    

2. Udbud af danskundervisning

Baggrund/formål: Punktet blev udskudt på udvalgsmødet den 
30. maj 2018. 

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: 16.35 – 16.55 (20 min.)

Bilag: 
- Analyse af danskuddannelsesområdet i Aarhus Kommune
- Byrådsindstilling – Danskuddannelse for voksne udlændinge

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Socialforvaltningen og 
Beskæftigelsesforvaltningen, 
Aarhus Kommune

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

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 87 16

E-mail:
social@aarhus.dk
Direkte e-mail:
geja@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sag: 18/002201-1
Sagsbehandler:
Jan Gehlert
Jacob Sonne
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- Økonomiske perspektiver
- Juridiske og faglige perspektiver

3. Forslag fra S, V, R, SF, K, LA, AL, EL og DF om Strategi 
for veteranindsatserne

Baggrund/formål: Forslaget blev drøftet på byrådsmødet den 
2. maj 2018, hvor Social- og Beskæftigelsesudvalget blev 
opfordret til at tage en videre drøftelse af forslaget.  

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: 16.55 – 17.25 (30 min.)

Bilag:
- Beslutningsforslag – Strategi for veteranindsatserne

4. Status på MSB’s mål og økonomi, 1. kvartal 2018

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om status på MSB’s mål 
og økonomi, 1. kvartal 2018, herunder udvalgte tematikker på 
beskæftigelsesområdet. 

Metode: Mundtlig orientering. 

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen & Vibeke Jensen

Tid: 17.25 – 17.55 (30 min.)

Bilag:
- Statusrapport på MSB’s mål, 1. kvartal 2018
- Opfølgning på MSB’s økonomi, 1. kvartal 2018
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5. Orienteringspunkter

A) Eventuel orientering

Baggrund/formål: Eventuel orientering. 

Metode: Mundtlig orientering. 

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen & Vibeke Jensen

Tid: 17.55 – 18.00 (5 min.)

6. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

Baggrund/formål: På hvert udvalgsmøde forelægges udvalget 
en liste med kommende kurser, konferencer og aktiviteter, der er 
mulighed for at deltage i. 

Ligeledes præsenteres udvalget for de sager, som er på vej til 
behandling i byrådet fra Socialforvaltningen og 
Beskæftigelsesforvaltningen

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.00 – 18.05 (5 min.)

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

7. Evt.

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.05 – 18.10 (5 min.)

Bilag:
- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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