
 

 

4. november 2019 

Side 1 af 2 
Høringssvar fra Sundhed og Omsorg til forslag til en ny Er-

hvervsplan 2020-2023 ”Partnerskaber for bæredygtig vækst”  

 

Generelle bemærkninger 

• Det er godt at se, at Erhvervsplanen er konkret og mere handlings-

orienteret end tidligere 

• MSO sætter pris på, at planen tager udgangspunkt i verdensmålene 

og har fokus på klima 

 

Bemærkninger til specifikke afsnit: 
Afsnit 3 Infrastruktur 

• MSO ønsker at det i afsnittet nævnes, at aktiv transport prioriteres 

ud fra en sundhedsvinkel. 

I afsnittet nedenfor anbefales det at slette ”bør være” og i stedet ind-

sættes ”er”  

”Et andet fokusområde er, hvordan vi henholdsvis får aktiveret by-

ens borgere mere i forhold til cykling og gang/løb, samt hvordan vi 

bygger stier og grønne områder, som gør dette mest muligt attrak-

tivt.” (nederst side 20) 
 
Afsnit 13 Sundhed 

• MSO bør også nævnes i afsnittet om CareWare og DokkX, når der 
står Aarhus Kommune 
 

• Side 89+92: Det staves ikke ”SOSO-skolen”, men SOSU-skolen. 
SOSU-Østjylland for at være helt præcis 

 

Afsnit 2 Uddannelse og arbejdskraft 

Et nyt initiativ kan tilføjet ”Flere kvalificerede medarbejdere til SOSU-områ-

det” 

• Sammen får vi flere unge på erhvervsuddannelserne 

MSO har et stort fokus på at få flere unge ind på erhvervsuddannel-

serne. Derfor blev der i august 2019 gennemført workshop 1, hvor 

repræsentanter fra Børn og Unge, Sociale forhold og Beskæftigelse, 

Sundhed og Omsorg, FOA og SOSU Østjylland deltog 

Udbyttet fra workshoppen var forslag om blandt andet erhvervsprak-

tik, EUX og brobygning. På workshop 2, som gennemføres novem-

ber 2019, konkretiseres idéerne 

 

• Aarhus Skills 

Synligheden og tilstedeværelsen til arrangementer for de unge folke-

skoleelever, såsom Aarhus Skills, er også en prioritet. Herved kan 

man tidligt i de unges uddannelsesvalg, tiltrække og informere om 

mulighederne inden for erhvervsuddannelserne og herunder SOSU-

fagene 
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4. november 2019 

Side 2 af 2 
• Sammen med MSB om at uddanne flere kvalificerede medarbej-

dere til SOSU-området 

MSO ønsker at der bliver sat fokus på det store landsdækkende pro-

blem med at uddanne nok kvalificerede medarbejdere til SOSU-om-

rådet. For at imødekomme dette, har MSO skabt et forløb, hvor 

MSO, i samarbejde med MSB – Jobcentret, tilbyder voksenlærlinge-

løn til de faglærte (kort, mellem og lang uddannelse), som ønsker at 

uddanne sig til Social- og Sundhedshjælper i Aarhus Kommune. På 

den måde får langt flere mennesker med uddannelsesbaggrund på 

alle niveauer foden inden for på arbejdsmarkedet – til gavn for væk-

sten i virksomhederne, som mangler arbejdskraft 

 

Voksenlærlingeløn/voksenelevløn giver også mulighed for at til-

trække borgere over 25 år, som af forskellige årsager ikke kan søge 

uddannelse, hvis lønforskellen er for stor. Denne gruppe voksne øn-

sker MSO også at have fokus på, da de også går ind under FN’s 

Verdensmål 4.4. om at øge antallet af borgere, der kan forsørge sig 

selv 
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