
Chefteamindstilling: Samarbejdsaftale vedr. Trigeparkens helhedsplan 2018-2022 

Den 11.01.18, Sundhedsstaben 

Baggrund: 
Chefteamet godkendte MSOs hensigtserklæring for samarbejdet om konkretiseringen af de kommende 

boligsociale helhedsplaner i Aarhus Kommune. Chefteamet godkendte ligeledes at udvælge en eller to 

helhedsplaner, hvor sundhedsindsatsen intensiveres uden at ændre på medfinansieringen samt at få kon-

kretiseringsarbejdet til godkendelse enkeltvis. Vi har påbegyndt konkretiseringsarbejdet af hver enkelt hel-

hedsplan. Trigeparkens nuværende helhedsplan udløber i udgangen af marts 2018, og deres nye hel-

hedsplan 1/4 2018 - 31/3 2022 skal godkendes i Styregruppen for Integration og Udsatte boligområder i 

slutningen af januar 2018. Helhedsplanen har været drøftet i det forbedrende mødefora i MSO (bilag 1), 

hvor det blev besluttet, at den ikke bliver et af de udvalgte boligområder. Trigeparkens helhedsplan giver 

mulighed for at arbejde med beboernes sundhedstilstand, følge de tværkommunale indsatser samt at 

koble medborgerskab, frivillighed og folkesundhed. 

 

Trigeparkens vision for den kommende helhedsplan er primært at styrke beboernes tilknytning til arbejds-

markedet og at få flere unge i uddannelse. Dette gøres blandt andet gennem en særligt forebyggende ind-

sats, hvor der arbejdes med grundlæggende forudsætninger ved at styrke den personlige robusthed og 

familien. Dette understøttes gennem vejledning, lektiehjælp og lommepengejob, ligesom der åbnes nye 

døre ind til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelses- og iværksætterindsatsen.  

Samtidig har den boligsociale indsats en brobyggende rolle i forhold til Aarhus Kommune og er på den 

måde et ekstraordinært supplement til kommunale ydelser og tilbud. Målet er at fremme aktivt medborger-

skab, familieperspektivet og generationsbrobygning ved at være til stede, hvor de borgere, der rammes af 

ulighed i sundhed, bor. Dette ligger i forlængelse af MSOs strategi for sundhedsarbejdet. 

I Trigeparkens nuværende helhedsplan har MSO medfinansiereret til Sundhedscafeen, hvilket ikke vil 

gøre sig gældende for Trigeparkens nye helhedsplan. Der er i stedet for indgået aftale om at følge hel-

hedsplanen. Med erfaringerne fra Sundhedscafeen ønsker Sundhedsenheden i Område Nord at under-

støtte brobygningen mellem MBU, MKB og de boligsociale medarbejdere, der arbejder med at fremme for-

ældreansvaret ved at understøtte udviklingen af forældrekompetencer samt at tilbyde attraktive og tilgæn-

gelige muligheder for, at forældre kan involvere sig i sit barn eller unges sociale fritids- og uddannelses-

mæssige liv fra spædbarn og op til uddannelsesalderen. 

Med fokus på uddannelse og beskæftigelse, forebyggelse og forældreansvar samt tryghed og trivsel ligger 

den boligsociale helhedsplan i god tråd med Aarhus Kommunes fælles strategiske ramme for indsatser i 

udsatte boligområder. 

 

Teknik og Miljø er på vegne af kommunalbestyrelsen, såvel som magistratsafdelinger, aftalepart og under-

skriver for MSO. 

Beslutninger: 
Det indstilles, at Chefteamet: 

• Godkender Sundhed og Omsorgs bidrag til den strategiske samarbejdsaftale, der skrives ind i Trigepar-

kens boligsociale helhedsplan 2018-2022 

 

  Effekt og målopfølgning: 
  Sundhedsredegørelserne for Sundhedspolitikken følger løbende indsatserne i handleplanen, ligesom der følges    
  op på målhierarkiet frem mod den endelige evaluering af Sundhedspolitikken. Herunder social ulighed i sundhed   

  samt trivsel, livskvalitet og selvvurderet helbred. Der arbejdes på, at kunne trække sundhedsdata ned på et  

  specifikt boligområde via cpr-nummer via BoSoc data og data fra Sundhedsprofilen Hvordan Har Du Det? 

 

Implementering: 

Udgangspunktet er ikke at lave nye indsatser, men i stedet bygge oven på eksisterende, og bruge de 

lokale gode kræfter og indgangsvinkler, der allerede eksisterer i lokalområdet samt erfaringerne med 

den tidligere boligsociale helhedsplan. 

Kommunikation: 

MSO har generelt intensiveret arbejdet med de socialt udfordrede boligområder og ønsker at lave en 

grundpakke for samarbejdet, som alle helhedsplaner kan få glæde af. MSO har, for bedre at kunne 

imødegå samarbejdet i de socialt udfordrede boligområder, fået en organisering på området, der sikrer 

lokalt ejerskab til de enkelte helhedsplaner. Ligeledes ønsker vi indgå i de tværkommunale fora, hvor 

de kommunale indsatser afklares og drøftes indledningsvist frem mod prækvalificeringerne og de ende-

lige udmøntninger. 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 

Åben indstilling   

 

X 

 

Lukket indstilling 

 

 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Område Nord 

    

Ansvarlig: Otto Ohrt, Sundhedsstaben 

 

 Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 

 
Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.)  

I Trigeparkens nuværende helhedsplan har MSO medfinansieret med 2,5 timer ugentligt, hvor en sygeplejer-

ske har stået til rådighed ift. sundhedstjek og motiverende samtale. Dette vil ikke gøre sig gældende for Trige-

parkens nye helhedsplan. Der er derfor Ingen direkte udgifter for MSO. 

 

10. januar 2018 Dags dato  16. januar 2018 25. januar 2018 31. marts 2018 1/4 2018 – 31/3 2022 

    

Sendes til arbejdsgruppens  

behandling 

Chefteammøde Sendes til Landsbyggefonden Styregruppens godkendelse Nuværende helhedsplan udløber Ny boligsocial helhedsplan 

 



Referat: 

Chefteamet godkendte Sundhed og Omsorgs bidrag til den strategiske samarbejdsaftale, der skrives ind i Trigeparkens boligsociale helhedsplan 2018-2022 

 


