
Høringssvar fra FO-Aarhus vedrørende sparekatalog samt Udviklings og Omstillingsplanen for 
Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse  
 
I nedenstående vil jeg på vegne af FO-Aarhus afgive høringssvar på såvel de foreslåede besparelser under 
forslag 16 i sparekataloget, som de perspektiver, der åbnes generelt i Udviklings- og omstillingsplanen på 
handikapområdet.  
 
Deltagelse i aktive og meningsfulde (arbejds-)fællesskaber 
Fra Udviklings- og Omstillingsplanen i Sociale Forhold og Beskæftigelse:  

Aarhusianere med handicap og psykiatriske udfordringer skal have en tryg hverdag – alle skal 
have mulighed for at skabe sig et meningsfuldt liv og være en del af fællesskabet. En god 
bolig, sundhed og mestring af eget liv er centrale elementer i det enkelte menneskes liv og de 
muligheder, den enkelte har for at indgå som en aktiv og ligeværdig borger i samfundet og i 
sociale fællesskaber. Voksne borgere med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse 
(udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse, senhjerneskade og fysisk handicap) vil i flere af 
livets forhold have behov for støtte. Vi skal arbejde hen imod, at vores tilbud og indsatser giver 
borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. 

 
Helt overordnet er vi i FO-Aarhus glade for den retning og de intentioner, der angives i Udviklings- og 
Omstillingsplanen. Vi vil meget gerne bidrage til og bakke op om de visioner og målsætninger, der er 
skitseret. Ikke bare på handikapområdet, men helt overordnet. Vi er fuldt ud klar over, at området som 
helhed er udfordret, og kan vi hjælpe med at flytte noget i en positiv retning, så er vi klar.  
 
Dette gør sig også gældende i forhold til sparekataloget. Med udgangspunkt i ovenstående visioner vil jeg 
gerne invitere/opfordre Aarhus Kommune, MSB til en dialog om spareforslag 16, hvor det bl.a. foreslås at 
nedlægge de to værksteder Det Kreative Værksted i Malling (DKV) og Musik- og Medieværkstedet i Aarhus 
C (MMV) samt beskære den kompenserende specialundervisning med 50 %. 
 
Både MMV og DKV henvender sig til voksne med udviklingshandicap, som har behov for pædagogisk støtte 
i hverdagen, og som ikke magter job/fleksjob på det ordinære arbejdsmarked.  Borgerne skal således 
tilhøre målgruppen for tilbud efter servicelovens §103 og § 104. 
 
Det angives konkret i spareforslaget, at på voksenhandicapområdet i Aarhus Kommune er der et øget fokus 
på at understøtte, at borgere med handicap bliver en del af et arbejdsfællesskab. I den forbindelse ses der 
også på en omlægning af de interne dagtilbud til voksne med handicap samt et øget fokus på, at flere 
borgere med handicap kommer i beskæftigelse, fx i form af virksomhedsforlagt beskyttet beskæftigelse 
 
FO-Aarhus bakker op om ambitionerne om, at flere borgere med handikap kommer i beskæftigelse. Ser 
man på FO-Aarhus’ samlede virke og den samlede medarbejdergruppe i FO-Aarhus, så er det tydeligt, at vi 
både arbejder for at skabe jobs til målgruppen i det brede samfundsliv, og også internt i vores egen 
organisation har haft fokus på at skabe jobs til netop denne målgruppe. Vi er sågar indstillet til Aarhus 
Kommunes handikappris for denne indsats.  
 
Det er vi stolte af – samtidig med at vi anerkender, at for nogen er der flere veje til det gode liv. Det gør sig i 
høj grad gældende for borgerne på DKV og MMV. Som det fremgår af de mange andre høringssvar, så HAR 
vi fundet jobs til mange af dem, der gennem årene har været i berøring med de to værksteder, og det vil vi 
blive ved med. Der er dog nødvendigt at italesætte, at der altid vil være en gruppe for hvem 
virksomhedsforlagt beskyttet beskæftigelse ikke nødvendigvis er vejen til det gode liv.   
 
Alle borgerne har været igennem gentagne afprøvninger til fleksjob, skånejob, andre dagtilbud, før de er 
kommet til DKV og MMV – ellers kan de slet ikke blive henvist – og mange af de borgere, der alligevel bliver 
flyttet fra tilbuddet med henblik på endnu en afprøvning, kommer tilbage igen – dog først efter en længere 
periode, hvor de har oplevet endnu et nederlag, med konflikter og ensomhed, der har ført til dårlig psykisk 



trivsel, hvor borgerne er endt hjemme på deres botilbud uden nogen form for aktivitetstilbud, og dermed 
er kommet endnu længere væk fra en aktiv meningsfuld tilværelse. Når de så kommer tilbage, starter 
arbejdet forfra med at genopbygge selvtillid, initiativ og livsglæde. Kunne vi se på, om der er en vej til at 
anerkende borgernes hverdag på DKV og MMV som virksomhedsforlagt beskyttet beskæftigelse? 
Spareforslaget refererer til nedlæggelse af interne dagtilbud. MMV og DKV er ikke interne dagtilbud. De 
drives af FO-Aarhus, som ikke er en del af Aarhus Kommune, men en foreningsbaseret 
civilsamfundsorganisation, der drives efter folkeoplysningens idealer: at styrke den enkeltes evne og lyst til 
at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Og det er netop det borgerne 
på DKV og MMV gør.  
 
For dem er værkstederne deres arbejde, hvor de bidrager og skaber værdi. De driver kunstbutik, deltager i 
julemarkeder, Skt. Hans og andre fællesskabsaktiviteter i lokalsamfundet. De samarbejder med skoler og 
uddannelsesinstitutioner, giver koncerter og er aktive medarrangører og aktører i handikapmiljøet. De 
nedbryder fordomme, bygger broer og skaber fællesskaber, både for dem selv og for andre. Både MMV og 
DKV er værksteder, hvor det er borgerens grundlæggende interesse for arbejdet, der holder dem 
motiverede. De oplever, at de allerede arbejder med det, der gør dem glade. Det, de brænder for, og de 
oplever, at de er en del af samfundet.  
 
Vi har stor forståelse for den bundne opgave i MSB, der handler om at finde besparelser. Vi vil dog gerne 
stille spørgsmålstegn ved, om netop DKV og MMV er det bedste sted at spare. Det fremgår af 
sparekataloget, at det samlede tilskud til driften af de to tilbud er 1.481.000 kr. om året for op til 35 timers 
aktivitet om ugen for 42 borgere. Ved at lukke værkstederne opnås en konkret besparelse på 300.000 kr., 
da der skal ansættes 2 medarbejdere i kommunen til at håndtere de 42 borgere. Borgere, der vel og 
mærket er på DKV og MMV i dag, fordi de netop ikke kan rummes på store steder med få pædagoger til 
mange borgere. Der er givetvist også andre afledte udgifter, der blot ikke umiddelbart kan beregnes, såsom 
transport fra bostedet i Malling, når man ikke længere kan gå til DKV, borgere, der hjemtages til egne 
kommuner, når deres tilbud i Aarhus Kommune forsvinder og ekstra personale, når en del af de flyttede 
borgere helt sikkert vil have ekstra svært ved at rumme de uønskede forandringer.  
Derfor en invitation og en opfordring til Aarhus Kommune om, at vi tager en dialog om, om vi dog ikke i 
fællesskab kan finde de 300.000 kr. på en anden måde?  
 
Den anden del af spareforslag 16 vedrører den kompenserende specialundervisning, som Aarhus Kommune 
skal udbyde jf. loven om specialundervisning. Her lægges der op til 50% reduktion af den samlede mængde 
specialundervisning, der udbydes - uanset om dette er dyr eller billig undervisning. Som det fremgår af 
høringssvar fra FOF og Dansk Blindesamfund, så er der tale om undervisning, der er fordelt på tre 
driftsaftaler. Det er ikke et fast antal pladser, hvor man blot skærer halvdelen væk. Der er alverden til 
forskel på det antal elever, der kan modtage udstyrstung undervisning og det antal elever, der ”blot” skal 
møde op for at modtage undervisning. Også her vil vi gerne invitere til dialog. Måske kan vi i fællesskab 
finde bedre og stadig økonomisk ansvarlige løsninger, der skaber værdi for flest mulige borgere?  
   
Vi vil i FO-Aarhus meget hellere indgå konstruktivt i en dialog om hvordan vi kan bidrage til at løfte den 
målsætning, der indledte dette skriv, end vi vil stå udenfor og pege fingre. Vi tror på, at gennem 
samarbejde mellem kommune og civilsamfund, hvor vi løfter i flok og sammen finder de gode løsninger, 
kommer vi i Aarhus - og som samfund generelt - både længst og bedst i mål med at løfte de store 
udfordringer, socialområdet står overfor. Så en åben invitation til samarbejde herfra og et håb om, at vi 
sammen kan finde en bedre løsning end den, der pt. er skitseret i spareforslag 16.  
 
På vegne af FO-Aarhus, Det kreative værksted og Musik- og Medieværkstedet,  
 
Anne Thorø Nielsen  
Skoleleder  
 


