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Fremsendelse af Sociale Forhold og Beskæftigelses  

budgetforslag for 2019 - 2022 

 

 

Vedlagt fremsendes Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til Af-

delingernes Budgetforslag for 2019 – 2022. 

  

Materialet omfatter følgende sektorer:  

 

- 1.00 Socialforvaltningen  

- 1.40 Beskæftigelsesforvaltningen  

- 1.70 Administration  

 

 

Budgetforslaget 

Der arbejdes på mange fronter med gentænkningen af det nye By-

råds Aarhus-mål og udviklingen af tværgående velfærdsmål i et 0-100 

års perspektiv. Sociale Forhold og Beskæftigelses budgetmål for 

2019 skal ses i den kontekst.  

 

Budgetmålene repræsenterer en videreførelse af den linje, der blev 

lagt med Budget 2018, hvor antallet af budgetmål blev kraftigt ind-

skrænket. Budgetforslaget indeholder derfor kun få udvalgte og over-

ordnede mål, der tilstræber at give et lettere tilgængeligt overblik over 

afdelingens budgetmål til byrådet. I udvalgene er det fortsat intentio-

nen at arbejde med en mere detaljeret styringsinformation.  

 

Det er første gange at det nye samlede Social- og Beskæftigelsesud-

valg har drøftet afdelingens budgetmål. Denne drøftelse blev tidligere 

varetaget af hver af de to fagudvalg.  

 

Målene repræsenterer en videreførelse af målene i Budget 2018. 

Udvalget er tilfreds med de valgte mål.  

 

Udvalget tilslutter sig derfor, at indsatserne på det specialiserede so-

cialområde igen i 2019 følges ud fra følgende tre mål, der går på 

tværs af målgrupper: 

SOCIALE FORHOLD OG 

BESKÆFTIGELSE 
Økonomi 

Aarhus Kommune 

Økonomi Sekretariat 

Værkmestergade 15 B 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

 

E-mail: 

okonomi@msb.aarhus.dk 

www.aarhus.dk/msb 
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 Læring og selvforsørgelse 

 Netværk og medborgerskab 

 Personlig udvikling 

 

Da målene i denne form er nye, er der ikke fastlagt succeskriterier for 

Budget 2019. Effektdata forventes tilgængelige til regnskab 2018, og 

på den baggrund kan der fastsættes egentlige succeskriterier frem 

mod Budget 2020. 

 

På beskæftigelsesområdet tilslutter udvalget sig, at indsatserne føl-

ges med nedenstående tre mål, der repræsenterer et fokus på unge-

ledighed, integration og den virksomhedsrettede indsats:  

 

 Flere unge skal i uddannelse og job  

 Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job  

 Stærkere partnerskaber med virksomhederne  

 

 

Den økonomiske situation 

Aarhus er en by i vækst, og med det stigende antal indbyggere følger, 

at flere borgere har behov for hjælp og støtte fra Sociale Forhold og 

Beskæftigelse.  

 

En del af udgiftsbehovet hertil dækkes af demografimodellen på soci-

alområdet. Det er dog en konkret økonomisk udfordring for Sociale 

Forhold og Beskæftigelse at tilgangen af borgere med psykiske pro-

blemstillinger, der har behov for hjælp fra den kommunale socialpsy-

kiatri, overstiger den generelle demografiske udvikling. Borgerne har 

endvidere behov for mere støtte end tidligere.  

 

Sociale Forhold og Beskæftigelse kan konstatere den samme udvik-

ling på handicapområderne for både børn og voksne. På trods af et 

vedvarende fokus på at effektivisere indsatserne bliver det tiltagende 

vanskeligt at fastholde det nuværende serviceniveau.  
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En anden problemstilling i Aarhus er det stigende antal hjemløse og 

borgere i risiko for udvikling af hjemløshed. Den seneste nationale 

hjemløsetælling viste, at Aarhus har en stigning i særligt unge hjem-

løse. Det er en bekymrende udvikling. Sociale Forhold og Beskæfti-

gelse arbejder derfor på en masterplan for hjemløse, og afdelingen vil 

i planen pege på forslag til nye tiltag og handlinger.  

 

 

Behovsanalyse og anlægsplan 

Byrådet har besluttet en budgetproces, hvor der kun udmøntes an-

lægsmidler hvert andet år. Budgettet for 2019 er et af de budgetår, 

hvor er ikke udmøntes anlægsmidler.  

 

Ikke desto mindre er det Sociale Forhold og Beskæftigelse vurdering, 

at udviklingen i boligbehovet bør følges tæt. 

 

De mange nye aarhusianere medfører behov for flere boliger, og det 

gælder også for borgere med handicap, sindslidende og alle dem, der 

af forskellige årsager står uden bolig i dag. Der er behov for flere billi-

ge boliger, der kan betales af borgere på kanten af arbejdsmarkedet.  

 

Som besluttet af Byrådet vil Sociale Forhold og Beskæftigelse derfor 

senere i budgetprocessen som bidrag til Magistratens Budgetforslag 

fremsende en behovsanalyse og anlægsplan, der dels afdækker dis-

se udfordringer, og dels anviser mulige løsninger. 

 

 

 

 

Kristian Würtz  

Rådmand  / 

Erik Kaastrup-Hansen 

Direktør 
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Vedlagt findes Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til Budget-

redegørelsen for 2019 - 2022 inklusiv bilag: 

o Budgettering af ikke-decentraliserede områder 

o Takstoversigtsskema 

 


