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Bilag 5 

 

Borgmesterens Afdelings bemærkninger til 

magistratsafdelingernes belysninger af be-

slutningsforslag  

Partierne har fremsendt en række budgetforslag, som er 

blevet nærmere belyst i udtalelser fra magistratsafdelin-

gerne. Borgmesterens Afdelings kommentarer til udtalel-

serne fremgår af nedenstående. Kommentarerne udgør 

ikke et resume af udtalelserne, men er supplerende oplys-

ninger. 

Budgetforslagene og udtalelserne bliver behandlet i magi-

straten og byrådet sammen med budgetforslaget. Det skal 

understreges, at budgetforslagene fra partierne kun er 

vedtaget, hvis de indgår i de politiske aftaler om budget-

tet, som bliver vedtaget ved den endelige budgetbehand-

ling i oktober. 

Der gøres for god ordens skyld opmærksom på, at der af 

tidsmæssige årsager ikke har været mulighed for i alle til-

fælde at have en dialog vedrørende nedenstående be-

mærkninger med de enkelte afdelinger. 

 

Bemærkninger til de enkelte belysninger af beslut-

ningsforslag: 

Generelt for forslagene på socialområdet: I flere af forsla-

gene lægges der op til serviceudvidelser, der isoleret set 

må forventes at have takstmæssige konsekvenser. I for-

længelse heraf gør Borgmesterens Afdeling opmærksom 

på, at der med den kommende Rammeaftale for det speci-

aliserede socialområde lægges op til, at taksterne i perio-

den 2019-2022 skal reduceres med minimum 2 procent 

set over hele perioden. Takstforøgelse ét sted kan dog 

modsvares af takstreduktioner andet sted indenfor ram-
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merne af aftalen, og vil skulle ses i sammenhæng med de 

eventuelle besparelser, der udmøntes til området.  

 

Forslag 6: Pengene skal følge borgeren (V) 

Det bemærkes, at økonomien i forslaget ikke er belyst. 

Såfremt der er et politisk ønske om at fremme forslaget, 

anbefales det, at de økonomiske forudsætninger belyses 

nærmere. 

 

Forslag 8: Mindske ulighed i sundhed (RV) 

Det kan supplerende oplyses, at der er en sammenhæng 

til forslagene i ”Fælles om nye løsninger”, idet opgørelsen 

af omkostningerne til forslagene indeholder investeringer 

på sundhedsområdet under ’Fælles om nye løsninger’ (To-

bak, Alkohol, Diabetes og Lænderyg). 

 

Forslag 12: Lukning af stofindtagelsesrum (DF) og 

Forslag 25: Bofællesskaber for socialt udsatte (LA):  

Det bemærkes, at Sociale Forhold og Beskæftigelse be-

skriver budgetudvidelser, der ikke direkte følger af parti-

ernes budgetforslag.  

 

Forslag 17: Bedre normering på kommunens botil-

bud (EL):  

Sociale Forhold og Beskæftigelse har i deres belysning be-

skrevet, at der i Aarhus er et forholdsvist lavt serviceni-

veau sammenlignet med de øvrige 6-byer. Afdelingen har i 

belysningen taget udgangspunkt i, hvad det vil koste at 

hæve serviceniveauet i Aarhus til gennemsnittet for de 

øvrige 6-byer. Afdelingen har her kigget på dels de samle-

de udgifter set i forhold til den samlede befolkning, dels 

den samlede enhedspris på døgnområdet. Da forslaget går 

på at øge normeringen i botilbuddene for at øge tryghe-

den, er det Borgmesterens Afdelings vurdering, at det vil 

være mere relevant at tage udgangspunkt i den gennem-

snitlige udgift til en enkelt plads inden for hver tilbudstype 

– den såkaldte enhedspris. Ses der i stedet på enhedspri-

serne ligger Aarhus Kommune over niveauet i de øvrige 6-

byer set i forhold til midlertidige (§ 107) og permanente (§ 

108) botilbud. Ses der på bostøtte i bofællesska-



 BA’s bemærkninger til belysninger side 3 af 7 

ber/botilbud (§ 85) har Aarhus den næsthøjeste enheds-

pris af 6-byerne. 

 

Forslag 24: Taskforce-hold til at håndtere udfordre-

de familier (RV): 

Sociale Forhold og Beskæftigelse oplyser supplerende til 

belysningen, at en bevilling på 5 mio. kr. vil kunne udvide 

den eksisterende indsats til det dobbelte antal familier – 

altså sikre at den koordinerede og intensive indsats udvi-

des fra 10 til 20 udsatte familier. Midlerne vil dels skulle 

anvendes til ansættelse af flere social- og beskæftigelses-

faglige personer (4 i alt), dels til diverse projektmidler. 

 

Forslag 25: Bofællesskaber for socialt udsatte (fra 

RV):  

Det er Borgmesterens Afdelings vurdering, at forslaget 

ikke er belyst tilstrækkeligt. Såfremt der er et politisk øn-

ske om at fremme forslaget, anbefales det, at de økono-

miske forudsætninger belyses yderligere i forhold til den 

ønskede effekt. LA forudsætter i deres budgetforslag, at 

indsatsen finansieres via grundsalg. Borgmesterens Afde-

ling gør opmærksom på, at indtægter fra grundsalg som 

udgangspunkt allerede indgår i kommunens samlede bud-

get, hvorfor indtægterne ikke kan reserveres til andre pro-

jekter.  

 

Forslag 27: Etablering af Headspace i Aarhus (KF): 

Sociale Forhold og Beskæftigelse har i belysningen lavet et 

alternativt løsningsforslag. De oplyser supplerende, at det 

er vanskeligt at sammenligne antallet af unge, som de to 

alternative løsninger (Headspace eller udvidelse af egen 

indsats), arbejder med. Et Headspace Center har både 

korte telefonsamtaler og længerevarende indsatser - og 

mange af de unge har samtidig en kommunal indsats. En 

udvidelse af den eksisterende kommunale indsats vil give 

mulighed for mere indhold i de nuværende indsatser, flere 

samtaler pr. ung og plads til flere unge. Det er ikke Sociale 

Forhold og Beskæftigelses vurdering, at der går mange 

unge rundt, som har brug for en indsats, men som ikke får 

én. 
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Forslag 35: Straksaktivering af kontanthjælpsmod-

tagere (DF): 

I belysningen indgår der ikke økonomiske konsekvenser af 

at gennemføre forslaget. Sociale Forhold og Beskæftigelse 

oplyser supplerende til teksten under ’øvrige bemærknin-

ger’, at der vil være stor forskel på, hvor meget kommu-

nale nyttejobs koster - alt afhængigt af, hvor de etableres, 

og hvor meget ledelse/vejledning m.v., jobfunktionerne 

nødvendiggør. Det kræver en større afdækning i de enkel-

te magistratsafdelinger at beregne den samlede økonomi i 

dette forslag. 

 

Forslag 36: 4 nye skånejobs pr. dag (RV) 

Det kan supplerende til belysningen oplyses, at Aarhus 

Kommune i 2018 har indgået en samarbejdsaftale med 

Jobbanken, der arbejder med psykisk syge førtidspensioni-

ster, bl.a. ved at skabe skånejobs til dem (www.job-

banken.nu). Generelt skaber det indhold og livsglæde i 

førtidspensionisternes liv at komme i skånejobs og samti-

dig supplerer det deres indkomst. Jobbanken modtager i 

2018 600.000 kr. i driftstilskud fra Aarhus Kommune og 

skal for det bl.a. levere 50-75 skånejobs. Det skal snarest 

afklares, om Aarhus Kommunes driftsstøtte til Jobbanken 

skal videreføres i 2019 og frem. 

 

Forslag 52: Cykelsti fra Solbjerg til Tranbjerg (V)  

Teknik og Miljø foreslår budgetudvidelse på 10 mio. kr. 

(2019) til cykelsti fra Solbjerg til Tranbjerg. Hertil skal 

bemærkes, at den pågældende cykelsti har høj prioritet i 

cykelhandlingsplan 2017, hvor der allerede er afsat 22 

mio. kr. til nye stianlæg i oplandet.  

 

Forslag 63: Boliger til alle (EL)  

I belysningen er der taget udgangspunkt i Enhedslistens 

forslag om at afsætte 20 mio. kr. årligt de næste ti år til 

1.000 erstatningsboliger for nedlagte familieboliger i Gelle-

rup og Bispehaven. Det skal bemærkes, at der i aftalen om 

udsatte boliger ligeledes indgår midler til erstatningsbyg-

geri, nemlig 10 mio. kr. om året i 12 år. Forudsætningerne 

er forskellige idet der i aftalen om udsatte boliger fokuse-

res på at opføre små, billige boliger, mens der i Enhedsli-
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stens forslag ønskes opført større og dermed dyrere fami-

lieboliger.  

Behovet for finansiering er således også forskelligt, selvom 

begge forslag tager udgangspunkt i det samme boligbehov 

opstået på baggrund af, at der nedlægges 1.000 lejemål i 

Gellerup og Toveshøj, hvorfor de to forslag altså skal ses i 

sammenhæng (og ikke dobbeltudmøntes).  

 

Forslag 66: Økonomiske balance på byggesagsområ-

det (V) 

Finansieringen af forslaget er et ekstra provenu af BBR-

indsatsen. Byrådet besluttede imidlertid i budget 2018, at 

anvende dette provenu fra BBR-indsatsen som startkapital 

i en social investeringsfond, som har til formål at skabe en 

ny ramme for langsigtede og helhedsorienterede investe-

ringer med henblik på at forebygge sociale problemer og 

finde løsninger på eksisterende udfordringer. 

Dermed er der ikke nogen finansiering af forslaget. 

 

Forslag 67: God kollektiv trafikbetjening (V) og  

Forslag 68: Offentlig transport i oplandsbyerne (DF): 

Der redegøres i bilag 7 til budgetindstillingen for de øko-

nomiske udfordringer i den kollektive trafik.  

Forslaget om en udvidelse af den offentlige transport i op-

landsbyerne medfører en udmøntning af den reserve til 

styrkelse af den kollektive trafik, som blev afsat i budget-

forlig 2018. Det skal bemærkes, at reserven er midlertidig, 

og dermed kun kan dække finansieringen frem til 2024. 

Desuden bemærkes, at reserven var afsat med henblik på 

forlængelse af køreplaner i områderne i nærheden af Gre-

nåbanen, understøttelse af en god start for letbanen samt 

opprioritering af områder i byen, der ikke får gavn af let-

banen. Endelig er der forudsat en udmøntning af reserven 

via en byrådsindstilling, som kunne tage højde for erfarin-

ger med indsættelsen af letbanen og omlægningen af bus-

trafikken. Der er endnu ikke foretaget en udmøntning. 

 

Forslag 70: Budgetmodel for idrætsfaciliteter (DF) 

og 

Forslag 71: Budgetmodel Sport og Fritid (KF) og  

Forslag 72: Indføring af budgetmodel for idræts- og 
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foreningsfaciliteter (V) og 

Forslag 74: Et markant løft af sport- og fritidsfacili-

teter (RV) 

I det omfang idrætsforeningerne selv skal tilvejebringe en 

del af finansieringen til idrætsfaciliteter, kan det eventuelt 

medføre behov for kommunal garantistillelse. Det skal 

bemærkes, at en kommunal garantistillelse fragår kom-

munens låneramme og dermed reducerer kommunens li-

kviditet. Kultur og Borgerservice har en årlig garantiram-

me på ca. 12 mio. kr. og en overførselsadgang af mer- / 

mindreforbrug på op til 20 mio. kr. Ved budgetforliget 

2018 blev garantirammen udvidet med et engangsbeløb 

på 35 mio. kr. med overførselsadgang. Det forudsættes, at 

en eventuel garantistillelse som udgangspunkt holdes in-

den Kultur og Borgerservices garantiramme og overfør-

selsadgang. 

 

Forslag 103: Reservation til en ny skole på Aarhus Ø 

(SF) 

Til forslaget skriver Børn og Unge i deres belysning, at der 

i Udviklingsplanen for indre Aarhus Ø er reserveret et areal 

til en midtby skole sammen med idrætsfaciliteter. Børn og 

Unge foreslår i belysningen, at der afsættes 13 mio. kr. i 

budgetperioden til at igangsætte programmering og pro-

jektering. 

 

Selve skolen forventes at koste omkring 300 mio. kr. Muli-

ge finansieringskilder vil som udgangspunkt være byudvik-

lingsøkonomien for området samt anlægsmidler fra den 

kommende investeringsplan fra 2023. Hertil bemærkes, at 

der i byudviklingsøkonomien for Aarhus Ø ikke er afsat 

midler til finansiering af en skole. Desuden er det forudsat, 

at der er en kommunal betaling for grunden. I byudvik-

lingsøkonomien for Aarhus Ø resterer der 15.000 etage-

meter til offentlige formål, der er forudsat solgt til en re-

duceret grundpris.  

 

Borgmesterens Afdeling anbefaler, at der udarbejdes flere 

scenarier for placeringen af en ny midtbyskole, hvor både 

planmæssige og økonomiske forhold beskrives.  
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Forslag 121: Bedre skoleveje (EL) 

Belysningen giver kun et konkret svar, inkl. beregning af 

økonomi, for den del af forslaget, der vedrører cykelhand-

lingsplanen. Der savnes en konkretisering af, hvordan 

byggemodninger – offentlige eller private – kan medvirke 

til finansieringen af skolevejsprojekter.  

 


