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Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse

 
Referat

Rådmandsmøde
22-01-2019 08:30

22-01-2019 10:30

Dato:
Tid:
Sted:

22. januar 2019
08:30 - 10:30
Rådmandens kontor, Rådhuset

Deltagere: Kristian Würtz (KW)
Erik Kaastrup-Hansen (EKH)
Lotte Henriksen (LH)
Jeanette L. Hoppe (JLH)
Kristian Dalsgaard (referent)

Afbud: Bjarne Høyer Andresen (BHA) 
Vibeke Jensen (VJ)

Fraværende:

Bemærk: Peter Risvig (PR) deltog på vegne af Vibeke Jensen

1   Til godkendelse
1.1   Dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

1.2   Referat
Referetat blev godkendt. 

1.3   UPV rapporten 2019
Rapporten over uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) i 8., 9. og 10. klasse d. 15. 
januar 2019 forelægges her rådmanden til orientering.

Indstillingen om, at: 
1) rådmanden tager orienteringen til efterretning

2) Status på UPV drøftes med rådmanden for MBU ifm. med møde om 
ungehandlingsplanen d. 19/2

Indstillingen blev præsenteret af PR. Rådmandskredsen drøftede derpå indstillingen: 
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 Der kan konstateres en fremgang på enkelte områder. I det store billeder er der 
ikke de store forskydninger fra sidste års opgørelse. 

KW bemærkede, at:
1) Der arbejdes på et fælles udkast med MBU om kommunikation ift. UPV (O&L følger 

op)

2) Overvejelser om den politiske proces på. Vi bør overveje at invitere de politiske 
niveauer ind til en fælles drøftelse af ungeområdet generelt. Der arbejdes på et 
fælles udvalgsmøde med børn og ungeudvalget. Dette forsøges løftet via fælles 
styregruppe. (SOC følger op) 

Indstillingen blev taget til efterretning. 

1.4   Forslag til nye måltal i Fattigdomsredegørelse 2019
På møde i Byrådet i maj 2018, blev sagen ”Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune” 
debatteret. 

Udgangspunktet for debatten var Fattigdomsredegørelsen 2018, som viste at antallet af 
borgere på offentlige ydelser, med en indtægt under kommunens fattigdomsgrænse var 
faldet.

Byrådsmedlemmerne havde på mødet en række bemærkninger og ønsker til supplerende 
måltal for fattigdom i Aarhus Kommune. Derfor blev det besluttet, at der skulle være en 
drøftelse i Social- og Beskæftigelsesudvalget om, hvad fattigdomsredegørelsen fremover 
bør indeholde.

Beskæftigelsesforvaltningen har på den baggrund lavet en undersøgelse af muligheden 
for inkluderingen af yderligere måltal i Fattigdomsredegørelse 2019 og forslår følgende.

Indstilling om, at: 

1) Beskæftigelsesforvaltningens forslag til supplerende måltal godkendes og danner 
udgangspunkt for en videre drøftelse i Social- og Beskæftigelsesudvalget om, hvad 
fattigdomsredegørelsen fremover bør indeholde.

Indstillingen blev præsenteret af PR. Sagen blev derefter drøftet af mødekredsen:

KW bemærkede, at han ønsker at: 
 Benytte redegørelsen til at rejse konkrete forslag eller fortælle om eksempler på 

handlinger, der retter sig mod målgruppen, herunder beskrive andre indsatser 
med overlap (fx beskæftigelsesplanen mv.) 
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Opgang til opgang kunne være et andet godt eksempel på at vi arbejder med at 
løfte gruppen.. 

 Verdensmålene indeholder en fattigdomsdefinition, som man også kan inddrage. 

Disse danner også udgangspunkt for statens afrapportering af fattigdom. KW 
ønsker en oversigt, hvor vores hidtidige metode sammenlignes med statens 
opgørelsen

 vigtigt med konsistens i forhold til opgørelserne bl.a. også ift. de politiske 
pejlemærker. 

 Overvejelser om udsatterådets rolle i forbindelse med fremsendelse eventuelt 
mulighed for at afgive bemærkninger. 

Indstillingen blev henvist til genfremsendelse på rådmandsmøde med forehold for 
ovenstående bemærkninger. 

(BEF følger op)

2   Til drøftelse
2.1   Drøftelse af konference med kirken ”Fælles om det sociale ansvar II”
Den 31. januar 2019 afholder Aarhus Stift en netværks-konference - ”Fælles om det 
sociale ansvar II” - for kommuner, folkekirke og de kirkelige diakonale, sociale 
organisationer. 

På rådmandsmøde i december blev en samlet samarbejdsaftale mellem Sociale Forhold 
og Beskæftigelse (MSB) og folkekirken drøftet og i forlængelse heraf blev det besluttet, 
at dagsordenssætte konferencen på rådmandsmøde inden afholdelse med henblik 
drøftelse af yderligere samarbejdsmuligheder.

Indstilling om, at: 

1) Samarbejdet med kirken og deltagelsen i konference drøftes med afsæt i 
indstillingen samt vedlagte invitation (bilag 1)

Indstillingen blev præsenteret af PR. Indstillingen blev derpå drøftet: 

 EKH orienterede om aktuel status på samarbejdet med kirkerne. 

 Foruden KW’s deltagelse, så deltager også EHK og Niels Højberg med et oplæg på 
konferencen om gentænkning af velfærden. 

 KW bemærkede, at han på konferencen har fokus på,
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 at særlige vilkår skal være trædesten til ordinær beskæftigelse. 

 hvordan vi i fællesskab kan udvikle velfærd og fællesskaber.

 De politiske pejlemærker om særligt sammenhængskraft. 

(BEF følger op)

2.2   Veteranstrategi
BEF har udarbejdet et udkast til en udtalelse med udgangspunkt i beslutning:

 Der skal følges op på den aktuelle koordinationsindsats og planlægges ift. en 
eventuel overgangsperiode. 

 KW bemærkede, at beslutningsforslaget ser fornuftigt ud. 

Indstillingen blev godkendt til fremsendelse til BA. Sagen dagsordensættes derudover 
som orienterende punkt på kommende k-møde.

(BEF følger op)

3   Til orientering
3.1   Orientering fra magistraten
KW orienterede fra mødet i Magistraten d. 21. januar, herunder bl.a. drøftelser om 
gentænkning af ROYE-modellen og 10-års investeringsplanen.

3.2   Orientering om udvalgsmødet
Rådmandskredsen drøftede input til dagsorden for det kommende udvalgsmøde:

 Udsatterådet deltager på udvalgsmødet med oplæg og efterfølgende debat. 

 Tvangsindlæggelser i psykiatrien. Der laves en kort indflyvning til rapporten og 
debatten. Niels Schwartz deltager og indleder. 

 MKB inviteres til drøftelsen om uvildig undersøgelse og tilsyn, da MKB har 
udarbejdet redegørelse herfor. 

 Der skal laves en belysning af Kjell Hvalsøs ændringsforslag i forbindelse med 
byrådsbehandlingen af RV’s forslag på handicapområdet. Det afklares, hvorvidt det 
behandles som et selvstændig beslutningsforslag. Belyses sammen med MBU og 
MSO.  

(SOC følger op)

3.3   Bordrunde
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 EKH orienterede om en forespørgsel om et møde fra de selvejende institutioner 
med udvalget. 

 EKH orienterede om aktuel status på sagen vedr. Dalgården. EKH orienterede om 
forestående møder om sagen. 

 KW orienterede om en henvendelse vedr. en partnerskabsaftale på skoleområdet. 
(VJ og LH følger op.). KW har videresendt henvendelsen til VJ og LH.

 PR orienterede om opfølgning på foretræde Folketingets beskæftigelsesudvalg, 
som bliver forelagt via eDoc. Der udarbejdes derudover høringssvar. (BEF følger 
op)

 Den seneste byrådsdebat indeholder en række forslag fra de respektive partier om 
mulige frikommuneforsøg på MSB’s område. Der udarbejdes en oversigt til EKH og 
KW’s orientering som også kan indgå i de videre overvejelser om etableringen af 
nye forsøg (SOC følger op med inddragelse af BEF)
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Indstilling

 Om- og tilbygning til seks nye 
botilbudspladser

1. Resumé
Byrådet besluttede i 2017 at afsætte anlægsmidler til en 
udvidelse af seks botilbudspladser til borgere med 
selvskadende adfærd. Da pladsbehovet ift. specifikke 
målgrupper varierer foreslås det, at botilbudspladserne 
anvendes fleksibelt til målgrupper på det socialpsykiatriske 
område. 

Det foreslås konkret at én af de seks pladser etableres som 
en pladsudvidelse på botilbuddet Windsor (Skolebakken 
17). De resterende fem pladser foreslås etableret som 
satellit-boliger til botilbuddet Windsor i ejendommen 
Sjællandsgade 50. Begge ejendomme ejet af MSB. 

I forbindelse med renovering og ombygning af ejendommen 
i Sjællandsgade foreslås det at ejendommen skifter status 
fra almene boliger til midlertidige botilbudspladser efter 
servicelovens §107. Dette for at sikre mulighed for at 
borgerne kan betale opholdsbetalingen og understøtte 
indsatsen om borgeren med en tilbudsramme, der er 
fleksibel og kan medvirke til flow mod egen bolig. 
 
Den samlede anlægsudgift og nettoudgift for Kommunen 
beløber sig til 6,4 mio. kr. ekskl. moms. Anlægsudgiften 
foreslås finansieret via de 7,965 mio. kr. byrådet afsatte til 
formålet ved budgetforliget 2018-2021. 

Til Rådmanden
Fra Fællesstab Økonomi
Dato 25. januar 2019
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2. Beslutningspunker
Det indstilles,

At 1) Etableringen af i alt seks botilbudspladser efter 
serviceloven på henholdsvis Skolebakken 17 og 
Sjællandsgade 50 med en samlet anskaffelsessum på 6,4 
mio. kr. gennemføres

At 2) der meddeles en anlægsbevilling på 6,4 mio. kr. til 
etablering af de seks pladser og at der afsættes et 
rådighedsbeløb af tilsvarende størrelse i 2019, jf. 
indstillingens tabel 2

At 3) Rådighedsbeløbet på 6,4 mio. kr. finansieres via træk 
fra det afsatte beløb i budgetforliget for 2018-2021 til 
botilbudspladser til borgere med spiseforstyrrelser og 
selvskadende adfærd.

At 4) Det resterende beløb på ca. 1,6 mio. kr. reserveres til 
den videre udbygning af interne botilbudspladser på 
området for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne (SUV) 

3. Baggrund
Behovet for udvidelse af pladser i socialpsykiatrien er dels 
sammenhængende med befolkningstilvæksten i Aarhus 
Kommune. Aarhus kommune vokser i disse år med omkring 
5000 borgere pr. år. Behovet er også sammenhængende 
med en generel stigning i psykiatriske patienter i 
behandlingspsykiatrien – herunder særligt ambulante 
patienter. Udviklingen giver et generelt pres i 
Socialpsykiatrien, der skal rumme flere borgere, herunder 
borgere der er mindre stabile i deres behandlingsforløb.  

Det faglige fokus er på recovery, der er en overbevisning 
om, at borgerne kan komme sig – selv efter svære 
sygdomsforløb og sociale problemer. De nye pladser skal 
understøtte borgerens recovery og vej mod bedre 
livsmestring gennem en specialiseret og målrettet indsats. 
Pladserne opføres efter servicelovens § 107, som 
midlertidige pladser. Dette for at give de fysiske rammer, 
der understøtter recovery-tilgangen og fokus på flow mod 
egen bolig.
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I forbindelse med øget specialisering af den kommunale 
indsats besluttede forligspartierne i forbindelse med 
budgetforlig 2018 at afsætte 7,965 mio. kr. i 2018 til 
etablering af seks botilbudspladser til borgere med 
spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Det foreslås at 
de seks botilbudspladser ikke øremærkes en specifik 
målgruppe, men etableres som pladsudvidelser i 
socialpsykiatrien. På denne måde kan pladserne benyttes 
fleksibelt af borgere med socialpsykiatriske problematikker 
og dermed følge udviklingen på området. 

Det er på denne baggrund, at Sociale Forhold og 
Beskæftigelse foreslår at etablere de seks botilbudspladser 
henholdsvis med én plads i det eksisterende botilbud 
Windsor (Skolebakken 17) og fem pladser som satellit-
boliger til botilbuddet Windsor i ejendommen Sjællandsgade 
50.

4. Effekt
Etableringen af de seks midlertidige botilbudspladser skal 
medvirke til at imødekomme behovet for støtte og trygge 
rammer, som understøtter borgerens muligheder for at 
komme sig. 

Hertil skal etableringen af de seks pladser bidrage til at 
Aarhus Kommune fortsat ville kunne imødekomme 
borgernes behov for specialiserede indsatser, trods en 
stigende efterspørgsel i socialpsykiatrien. 

For den enkelte borger skal pladser og den socialfaglige 
indsats medvirke til at understøtte målsætningen om 
recovery og støtte borgeren i at genvinde handlekraft og 
styring i livet, så de på sigt kan blive mere klar til at stå på 
egne ben i egen bolig. 

Det er ligeledes forventningen, at en målrettet og 
specialiseret indsats vil kunne indløse en række langsigtede 
gevinster – både økonomisk og i særdeleshed i forhold til at 
øge borgerens livskvalitet. 

Formålet med at etablere en del af pladserne som satellit-
boliger til botilbuddet Windsor er at have muligheden for 
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forskellige grader af støtte alt efter borgerens behov og 
livssituation.  

5. Ydelser
Der etableres i alt seks botilbudspladser. Én af pladserne 
etableres som en pladsudvidelse på 4. sal i det eksisterende 
botilbud Windsor (Skolebakken 17). De resterende fem 
pladser etableres i Sjællandsgade 50, som satellit-boliger til 
botilbuddet Windsor. Botilbudspladerne i Sjællandsgade vil 
dermed være placeret indenfor en passende fysisk 
gåafstand ift. kontakt og støtte fra botilbuddet Windsor, 
som i forvejen rummer 15 botilbudspladser efter 
serviceloven.

Botilbudspladsen der foreslås opført på Windsor 
(Skolebakken 17) kræver en ombygning af de nuværende 
lokaler og indbefatter, udover selve boligdelen, samtalerum 
på ca. 13 m2 og et fælles opholdsrum på ca.50 m2. Selve 
boligdelen bliver ca. 47 m2.

Botilbuddet Windsor, Skolebakken 17

Ejendommen i Sjællandsgade 50 er i dag tom og kræver en 
mere gennemgribende renovering inden de fem nye pladser 
kan tages i brug. Det foreslås at tre pladserne etableres i 
forhuset, mens de resterende to pladser planlægges opført 
som nybyggeri i baghuset. Det nuværende baghus er i så 
dårlig stand at det vurderes at en nedrivning og 
efterfølgende nybyg vil være den bedste løsning. I det nye 
baghus planlægges der i stueetagen et serviceareal 
indeholdende et mindre kontor samt toilet til personale. Den 
gennemsnitlige størrelse på de fem pladser i Sjællandsgade 
bliver ca. 45 m2 pr. bolig inkl. fælles- og serviceareal. 
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Ejendommen i Sjællandsgade 50 bliver ikke aktuelt 
anvendt. Dette skyldes behovet for en større renovering 
samt at ejendommen har et højt huslejeniveau. Det foreslås 
derfor at ejendommen skifter status fra almene boliger til 
midlertidige botilbudspladser efter serviceloven. Dette ville 
kunne understøtte de faglige strategier om at borgeren 
kommer sig og på sigt kan flytte videre i egen bolig. 
Derudover vil ommærkning medføre at målgruppen har råd 
til at betale opholdsudgifter ift. deres indtægtsgrundlag. 

Sjællandsgade 50 (forhuset tv. og baghuset th.)

I begge ejendomme bliver pladserne udformet som enkle 
og lyse botilbudspladser med eget køkken og bad. Dermed 
får botilbudspladserne en indretning og størrelse der 
erfaringsmæssigt dels let kan overskues og dels relativ let 
kan ryddes op og gøres i stand, men som samtidig er tilpas 
rummelig og opdelt. 

Konstruktionen og materialerne er valgt ud fra ønsket om 
lang levetid, lave vedligeholdelsesudgifter samt robusthed i 
forhold til den daglige brug. 

6. Organisering 
En byggegruppe bestående af repræsentanter fra 
botilbuddet Windsor (Skolebakken 17) har sammen med 
repræsentanter fra MSB og totalrådgiver planlagt 
botilbuddets udformning og grundlaget for byggeriet.  

Der afholdes naboorientering i Sjællandsgade og projektet 
forelægges SIND og Udsatterådet i Aarhus Kommune samt 
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO), når 
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indstillingen er blevet behandlet på rådmandsmøde i 
januar 2019.

Byggeriet planlægges gennemført i fagentrepriser.

Byggeriet planlægges med en forventet byggestart i 
august/september 2019 og ibrugtagning januar/februar 
2020. Ombygningen og renoveringen af ejendommen i 
Sjællandsgade 50 bliver den mest omfattende del af 
byggeprojektet.

Aarhus Kommunes krav til arbejds- og sociale klausuler 
indgår i kontrakten med entreprenørerne.

7. Ressourcer
7.1 Anlægsudgifter  
Den samlede anskaffelsessum i forbindelse med 
etableringen af de seks botilbudspladser beløber sig til 6,4 
mio. kr. inkl. afvikling af lån i ejendommen i Sjællandsgade 
50. 

Ombygningen af ejendommen på Sjællandsgade 50 kræver 
en ommærkning af ejendommen fra dens nuværende status 
som almene boliger til botilbudspladser opført efter 
serviceloven. Dette indbefatter en indfrielse af lånet i 
ejendommen på ca. 1,2 mio. kr. 

Anskaffelsessummen er baseret på de estimerede 
udgifterne til tilbygningen af den ene plads inkl. samtalerum 
og fællesrum på 4. sal i Skolebakken 17 (Windsor), samt 
udgifterne til renovering og ombygning af ejendommen i 
Sjællandsgade 50. Herudover er der i den samlede 
anskaffelsessum indregnet udgifter til indfrielse af lån i 
KommuneKredit for ejendommen i Sjællandsgade 50. 

Botilbudspladserne etableres efter Servicelovens §107 
(midlertidige botilbudspladser) og finansieres 100% af 
Aarhus Kommune. 

Tabel 1: Oversigt anlægsudgifter (1.000 kr., faste priser og ekskl. moms)

2019 2020
Ordinære Anlægsudgifter. 1.200 4.000
Indfrielse af lån i ejendommen 1.200
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Sjællandsgade 50

Anlægsudgifter i alt 2.400 4.000

Den samlede kvadratmeterpris for selve om- og tilbygning 
af seks nye botilbudspladser vurderes til at være 15.414 kr. 
pr. kvadratmeter ekskl. moms. 

Til sammenligning blev botilbudspladser Kragelund i 
Højbjerg genetableret og moderniseret efter en brand i 
2013. Kvadratmeterprisen var dengang på ca. 16.900 kr. 
eks. moms. 

7.2 Bevilling, Rådighedsbeløb og finansiering
På ovenstående baggrund foreslås meddelt en 
anlægsbevilling på 6,4 mio. kr. til realisering af det samlede 
byggeprojekt. 

Samtidigt foreslås der afsat rådighedsbeløb og tilvejebragt 
en finansiering heraf som vist i nedenstående tabel 2. 

Tabel 2: Rådighedsbeløb og finansiering (1.000 kr. og faste priser) 

2019 2020 I alt
Rådighedsbeløb 2.400 4.000 6.400
Finansiering via træk på de 

afsatte midler til seks 

botilbudspladser jf. 

budgetforlig 2018-2021

-6.400

I alt 0

I budgetforliget for 2018-2021 blev der afsat 7,965 mio. kr. 
til formålet. Rådighedsbeløbet på 6,4 mio. kr. forslås 
tilvejebragt via træk på 6,4 mio. kr. af de afsatte 7,965 mio. 
kr. 

Restbeløbet på ca. 1,6 mio. kr. forslås reserveret til den 
videre udbygning af interne botilbudspladser på området for 
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne (SUV). 

7.3 Driftsudgifter
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Borgerne modtager bostøtte i tilbuddet og får dermed et 
team omkring sig, der giver støtte ift. at kunne stå på egne 
ben og i at tage ansvar for eget liv. 

Der er på baggrund af lignende tilbud vurderet, at de 
samlede udgifter pr. plads vil være omkring 418.000 kr. pr 
år. De samlede driftsudgifter pr. år for de seks 
botilbudspladser vil dermed være i alt ca. 2,508 mio. kr. 

Finansiering af driftsudgifterne håndteres inden for SUVs 
eget driftsbudget, blandt andet ved konvertering fra 
eksternt køb af botilbudspladser til anvendelse af egne 
botilbudspladser til lavere takst og driftsudgifter.  

/ Bjarne Høyer Andresen

Tidligere beslutninger 
 Budgetforliget for 2018-2021 

Antal tegn: 10.113Sagsnummer:

Sociale Forhold og Beskæftigelse Sagsbehandler: Allan Hoffmann Jeppesen

Tlf. 41 85 87 73

E-post: jhal@aarhus.dk
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Indstilling

Åbne lokaler for foreninger og 
organisationer

1. Resume 
Socialforvaltningen ønsker et tættere samspil med 
lokalsamfundet, foreninger og organisationer. Rådmanden 
har efterspurgt, at Socialforvaltningen giver mulighed for, 
at lokalsamfundet, foreninger og organisationer kan låne 
ledige lokaler i Socialforvaltningens tilbud. Dette skal 
gøres ud fra et åbenhedsprincip, der betyder, at bestemte 
lokaler kan lånes, når der er ledig kapacitet.

Princippet om åbenhed er inspireret af 
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, der udlåner 
lokaler på de 37 lokalcentre i Aarhus Kommune. 

Brugen af lokaler vil ske ud fra følgende prioritering: 
1. Tilbuddets egne arrangementer
2. Udlån til lokale borgere, foreninger, organisationer og 
andre, der understøtter borgernes mulighed for at være 
aktive borgere

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) rådmanden tilslutter sig princippet om åbne lokaler i 
Socialforvaltningens tilbud 

At 2) brugen af lokaler sker ud fra den foreslåede 
prioritering, jf. afsnit 5

At 3) rådmanden tilslutter sig, at der på Aarhus 
Kommunes hjemmeside skal fremgå en konkret liste over 

Til Rådmanden
Fra Socialforvaltningen
Dato 23. januar 2019
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mulige lokaler til udlån i Socialforvaltningen med 
kontaktinformation på centrene

3. Baggrund
Socialforvaltningen ønsker et tættere samspil med 
lokalsamfundet, foreninger og organisationer. Ved at åbne 
op for Socialforvaltningens lokaliteter kan vi styrke 
fællesskabet og sikre en større sammenhængskraft med 
samfundet omkring os til gavn for borgerne og samtidig 
understøtte foreninger og organisationers indsatser og 
arbejde. Vi samarbejder i Socialforvaltningen blandt andet 
med foreninger og organisationer om at udvikle og tilbyde 
sociale indsatser, der giver borgerne mulighed for at 
mødes på tværs - ofte som et vigtigt supplement til vores 
professionelle indsatser. 
MSB indgår på denne baggrund i en række samarbejder, 
hvor der er mulighed for, at foreninger og organisationer 
kan låne lokaler. Blandt andet fremkom det på 
Rådmandens årlige møde med biskop og provster, at der 
er mulighed for et større samarbejde omkring brugen af 
sognegårde. Derudover har MSB i samspil med MSO tæt 
samarbejde med frivilligcentret, hvor der også er mulighed 
for at låne lokaler for foreninger og organisationer.
Et yderligere skridt i at sikre et tættere samspil med 
lokalsamfundet, foreninger og organisationer er ved at 
udvide samarbejdet til også at inkludere muligheden for at 
låne bestemte lokaler i Socialforvaltningens tilbud, hvilket 
også efterspørges af flere foreninger. I den forbindelse har 
rådmanden konkret ønsket, at Socialforvaltningen giver 
mulighed for, at lokalsamfundet, foreninger og 
organisationer kan låne ledige lokaler i 
Socialforvaltningens tilbud. Dette skal gøres ud fra et 
åbenhedsprincip, der betyder, at bestemte lokaler kan 
lånes, når der er ledig kapacitet. 

Princippet om åbenhed er inspireret af 
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, der udlåner 
lokaler på de 37 lokalcentre i Aarhus Kommune. Det skal 
dog bemærkes, at der er andre forhold, der gør sig 
gældende på Socialforvaltningens tilbud end på 
lokalcentrene. Blandt andet er lokalcentrene bemandet af 
personale døgnet rundt, hvilket flere af 
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Socialforvaltningens tilbud ikke er, og dermed kan der 
være udfordringer i forhold til aflåsning og alarmer på 
disse tilbud. Endvidere kan det være en udfordring for 
visse målgrupper med forskellige menneskers adgang tæt 
på deres private bolig. Dette betyder, at 
Socialforvaltningen har prioriteret hvilke lokaler, der stilles 
til rådighed til udlån ved ledig kapacitet, således at de er 
mulige at låne for lokale borgere, foreninger og 
organisationer for på denne måde at sikre et tættere 
samspil. Det bemærkes, at der kan være en mindre udgift 
ved lån af lokaler til rengøring mv. 

Socialforvaltningens tre driftsområder arbejder allerede på 
at efterleve åbenhedsprincippet. Det gælder blandt andet 
for alle tre driftsområder, at åbenhed i forhold til 
lokalområdet samt samarbejde og samskabelse med lokale 
aktører er et prioriteret emne. 

I Voksenhandicap har samarbejdet med lokalsamfundet og 
fokus på samspil været et særligt fokus som del af 
arbejdet med Voksenhandicap Gentænkt. På denne 
baggrund indgår det som fokusområde for Borgercentrene 
i de fire lokalområder. Det ses eksempelvis, at 
Autismeforeningen ofte låner lokaler i Aktivitetshuset 
Havkærparken, mens Landsforeningen LEV ofte laver 
arrangementer i samarbejde med Lyngåskolen i 
Lyngåskolens lokaler. 

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne efterlever også 
åbenhedsprincippet ved at stille lokaler til rådighed, som 
foreninger og organisationer gør brug af. Det ses 
eksempelvis, ved at Center for Boområdet udlåner lokale 
på Kragelund til gøglergruppen ”De splittergale”. Center 
for Dagområdet stiller lokaler til rådighed, som hhv. 
Ungezonen og SAND benytter. På Rusmiddelcenter Aarhus 
lånes lokaler ud til møder hos Anonyme Alkoholikere samt 
til foreningen for Anonyme Alkoholikeres pårørende. 
Center for Akut og Opsøgende Indsatser udlåner ligeledes 
lokaler ud til en organisation, SIND, og deres 
pårørendegruppe, SIND pårørende. Center for Forsorg og 
Specialiserede Indsatser udlåner også lokaler dels på 
Østervang til Hjælp til Hjemløse og Den Sociale Retshjælp, 
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og derudover udlåner Tre Ege lokaler til lokalt kor, 
Socialstyrelsen og lokal boligforening

Familier, Børn og Unge prioriterer også samarbejde med 
foreninger og organisationer i høj grad. Arbejdet med at 
støtte familier, børn og unge med behov for særlig 
støtte og skabe gode løsninger kræver et tæt samarbejde 
med frivillige og foreninger. Det ses eksempelvis, at FBU 
på nuværende tidspunkt låner lokaler ud til ”Stemmehører 
gruppen” og Autismeforeningen, Sjældne Diagnoser og 
SUHM (Sammenslutningen af Unge med Handicap) m.fl. 

4. Effekt
Borgerne på de enkelte tilbud vil med åbenhedsprincippet 
forventeligt opleve en hyppigere kontakt med 
lokalsamfundet, foreninger og organisationer. Dette 
forventes at medføre dels en mangfoldig blanding på 
tilbuddene, og dels et øget kendskab til 
Socialforvaltningens målgrupper. Dette kan eventuelt 
medføre, at flere lokale borgere, foreninger og 
organisationer fremadrettet bliver opmærksomme på at 
inddrage borgerne på tilbuddet i de pågældende 
aktiviteter, de udfører. 

5. Ydelse
Det foreslås, at brugen af lokaler på bestemte tilbud sker 
ud fra følgende prioritering: 
1. Tilbuddets egne arrangementer
2. Udlån til lokale borgere, foreninger og organisationer, 
der understøtter borgernes mulighed for at være aktive 
borgere

Der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt lokalet på 
bestemte tilbud kan udlånes. Der udarbejdes en liste over 
lokaler til udlån, der kommunikeres på hjemmesiden. Der 
skal fremgå mindst fem lokaler pr. driftsområde.

Det er centerchefen, som det pågældende tilbud hører 
under, der har ansvaret for at godkende 
arrangementer/udlån. Centerchefen kan beslutte at 
uddelegere opgaven til centrets administrative leder. Det 
er muligt - ud fra saglige begrundelser – at afvise 
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arrangementer. Det bemærkes dog, at lånerkredsen ikke 
må afgrænses af politiske, religiøse eller lignende grunde. 

6. Organisering 
Hver driftschef er ansvarlig for at implementere 
Åbenhedsprincippet i eget driftsområde. Herefter er det 
centerchefen på det pågældende center, der er ansvarlige 
for at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt lokaler 
kan udlånes samt sikre, at låneaftalen underskrives. 
Denne opgave kan eventuelt uddelegeres til centrets 
administrative leder. 

7. Ressourcer
Det forventes ikke at forslaget er udgiftsdrivende. Der kan 
dog være enkelte udgifter relateret til rengøring og slitage. 
Evt. udgifter forbundet med åbenhedsprincippet afholdes 
inden for det enkelte centers ramme. 
 

Bilag
Bilag 1: SOCs oversigt over lokaler til udlån

Tegn: 7812Socialforvaltningen

Sagsbehandler: Kathrine Nielsen

Tlf.: 87 13 41 63
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SOCs oversigt over lokaler til udlån

Familier, Børn og Unge

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud 
Adresse: Årslev Møllevej 19, 8220 Brabrand
Lokaler: Kantineområdet 
Antal: ca. 80 personer
Tilgængelighed:
Tidsrum: 
Kontakt: 87132525 

Handicapcentret for Børn 
Adresse: Grøndalsvej 1B, 8260 Viby J
Lokaler: Mødelokaler af forskellig størrelse og et større kantinelokale
Antal: 
Tilgængelighed:
Tidsrum: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 8.00-15.00 og torsdag kl. 
8.00 – 17.30. Dog er kantinen optaget til spisning i tidsrummet 11.15 – 
13.00.
Kontakt:  89401441

Børnecentret 
Adresse: Grøndalsvej 1B, 8260 Viby J
Lokaler: ”Den høje kantine” og det store lokale C2.030
Antal: 
Tilgængelighed:
Tidsrum: 
Kontakt: 89405703

Ungdomscentret 
Adresse: Skanderborgvej 156, 8260 Viby
Lokaler: Fællesrum og tre mødelokaler tæt ved fællesrum. 
Antal: Fællesrum med plads til 100 personer og hvert mødelokale kan 
rumme 25. 
Tilgængelighed: Det er muligt at komme ind i lokalet som kørestolsbruger. 
Tidsrum: I øjeblikket benytter Ungdomscentret selv flere lokaler onsdag 
eftermiddag og aften, når der afholdes ”Onsdags Salon”, men øvrige dage, 
også uden for Ungdomscentrets åbningstid, vil der være mulighed for udlån
Kontakt: 89405200 – receptionist Annie Axelsen. 

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

Ledelse og Politisk betjening
Jægergården, Værkmestergade 
15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 87 13 41 63

E-mail:
social@aarhus.dk
Direkte e-mail:
nikat@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sag: 18/065189-3
Sagsbehandler:
Kathrine Nielsen
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Familiecentret 
Adresse: Karen Blixens Boulevard, 8220 Brabrand (flytter forår 2019)
Lokaler: Familiecentret er ikke endnu bekendt med hvordan udlån foregår 
eller hvilken type lokaler der er mulighed for udlån af. 
Antal: 
Tilgængelighed:
Tidsrum: I de nye lokaler er indtænkt, at borgere/foreninger skal kunne låne 
mødelokaler udenfor almindelig åbningstid.
Kontakt: Anita Rosenbech Thybo på tlf. 41859512
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Borgercenter Nord
Adresse: Lyngåskolen - Graham Bells Vej 1, 8200 Aarhus og 
Bofællesskabet Elev - Engelstoft 119, 8520 Lystrup
Lokaler: Lyngåskolen stiller personalestuen, kantinen og salen til rådighed 
og Elev kan fællesarealet lånes. 
Antal: På Lyngåskolen kan personalestuen rumme ca. 20, kantinen ca. 70 
og salen ca. 50. Elev kan rumme ca. 20 personer.
Tilgængelighed: Som kørestolsbruger er det muligt at komme til salen og i 
kantinen. På Elev er det også muligt at komme til fællesareal i kørestol. 
Tidsrum: Lyngåskolen: Efter kl. 16 til midnat. Elev: Hverdage fra 9-15. 
Kontakt: 87133307

Borgercenter Vest
Adresse: Havkærparken 45, 8381 Tilst
Lokaler: Kantinen i Aktivitetshuset Havkærparken
Antal: Max 150 personer
Tilgængelighed: Muligt at komme dertil i kørestol.
Tidsrum: Efter kl. 15.30
Kontakt: Centerchef Karin Juul Pedersen på tlf. 40568326 

Borgercenter Syd
Adresse: Bocenter Tranbjerg - Trankærgårdsvej 108, 8310 Tranbjerg og 
Boformen Nygårdsvej - Nygårdsvej 1A, 8270 Højbjerg
Lokaler: Flere lokaler
Antal: 30 personer
Tilgængelighed: Muligt at komme dertil i kørestol
Tidsrum: Hverdage 16-22, weekend 9-22.
Kontakt: 20936389

Borgercenter Midtby
Adresse: Pt. ukendt men i løbet af 2019 åbner Samværs- og mødestedet
Lokaler: 
Antal: 
Tilgængelighed: Muligt at komme dertil i kørestol.
Tidsrum: 
Kontakt: 21477525

Stefanshjemmet
Adresse: Carl Nielsens Vej 2, 8000 Aarhus
Lokaler: Pejsestuen mod betaling for rengøring
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Antal: Ca. 15-20. 
Tilgængelighed: Det er som kørestolsbruger muligt at komme ind i 
Pejsestuen, hvor der også er hæve-sænke-bord, der kan justere ift. til 
højden på kørestolen.  
Tidsrum: kl. 9-14.
Kontakt: Merete Johnsen Olesen på tlf. 87331900 
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Socialpsykiatri og Udsatte Voksne

Center for Akut og Opsøgende Indsatser 
Adresse: Nørre Allé 31., 3. sal, 8000 Aarhus C og Malmøgade 7, 8200 
Aarhus N
Lokaler: Flere lokaler
Antal: 
Tilgængelighed:
Tidsrum: 
Kontakt: Christian Bisgaard på tlf. 51575973 

Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser 
Adresse: Årslev Møllevej, 8220 Brabrand
Lokaler: Tre Eges hal
Antal: 
Tilgængelighed: Det er ikke handicapvenligt. 
Tidsrum: 
Kontakt: Centerchef Jakob May på tlf. 89478102 

Center for Boområdet 
Adresse: Tuestensvej 2, 8381 Mundelstrup
Lokaler: To mødelokaler og et træningslokale
Antal: I mødelokalet kan man sidde ca. 25. I det lille mødelokale kan man 
være ca. 6. I træningslokalet kan man træne 4-6 samtidig.
Tilgængelighed: Mødelokalet i stueplan er tilgængeligt for alle. Lokalerne i 
kælderen kræver gang på trappe. 
Tidsrum: Hverdage 17-22 – spørg for dagtimer mandag, torsdag og fredag. 
Weekendudlån også en mulighed. 
Kontakt: 41854048

Center for Dagområdet 
Adresse: Nørre Allé 31
Lokaler: Undervisningslokale 
Antal: 5-8 personer
Tilgængelighed: Det er muligt at færdes som kørestolsbruger, dog skal 
man bruge hjælp til at åbne porten. 
Tidsrum: Efter kl. 16. 
Kontakt: Hans Jørn Lodberg på tlf. 86207979

Rusmiddelcenter Aarhus 
Adresse: Jægergårdsgade 66, 8000 Aarhus C
Lokaler: Flere lokaler
Antal: 
Tilgængelighed:
Tidsrum: 
Kontakt: 29208403
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Indstilling

MSB’s budgetmål 2020

1.  Baggrund
MSB’s budgetmål for 2020 skal drøftes i Social- og 
beskæftigelsesudvalget i foråret 2019 og vedtages af Byrådet 
i forbindelse med budget 2020. Nedenstående forslag er 
godkendt af Direktionen.

MSB’s budgetmål er en del af et sammenhængende 
målsystem fra borger til politiker. Målsystemet består af 
Aarhusmål, Budgetmål og Rådmandsmål (Rådmandens 
pejlemærker).

Byrådet vedtog på mødet den 12. september 2018 de nye 
Aarhusmål, der gælder frem til 2021. Af byrådsindstillingen 
fremgår det, at det forudsættes, at afdelingernes budgetmål 
afspejler Aarhusmålene. 

Aarhusmålene er udarbejdet med inspiration fra de 
tværgående velfærdsmål 0-100 år og magistratsafdelingernes 
målsystemer. Som noget nyt har de nye Aarhusmål fået mere 
fokus på ulighed og social mobilitet. Derudover er der fokus 
på en bedre sammenhængskraft mellem de politiske mål og 
forvaltningernes indsatser for og med borgerne.

Rådmandsmålene forelå primo januar 2019 med pjecen 
’Rådmandens pejlemærker’ – under overskrifterne ’Social 
mobilitet og sammenhængskraft’. 

Det er ambitionen at sikre, at der er den ønskede 
sammenhæng mellem Aarhusmål, Budgetmål og 
Rådmandssmål. 

Til Rådmanden
Fra Økonomi
Dato 21. januar 2019
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2.  Beslutning
Det indstilles:
At rådmanden indstiller følgende 6 budgetmål for 2020 til 
Social- og Beskæftigelsesudvalget og Byrådet:
 Andelen af borgere med ikke-vestlig herkomst på 

kommunal forsørgelse skal falde.
 Ud af de akademikere, der er ledige 1. juli 2019, skal 

mindst 75 procent være selvforsørgende efter et år.
 Alle unge, der er afgået fra grundskolen, skal være i 

uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 mdr. efter 
afgang.

 Andel børn og voksne i Socialforvaltningen, der når deres 
mål/har fremgang ift. læring og selvforsørgelse skal stige.

 Andel børn og voksne i Socialforvaltningen, der når deres 
mål/har fremgang ift. netværk og medborgerskab skal 
stige.

 Andel børn og voksne i Socialforvaltningen, der når deres 
mål/har fremgang ift. personlig udvikling skal stige.

Ovenstående viser, at fem ud af de nuværende seks 
budgetmål er fundet velegnede i forhold til at understøtte 
de nye Aarhusmål og Rådmandens mål. Det nuværende 
budgetmål om flere aktiviteter i virksomhederne foreslås 
dog erstattet af et effektmål om flere akademikere i job.
 
3. Den forventede effekt
Aarhus Kommune ønsker en fælles retning for understøttelse 
af borgerens velfærd, som følger Aarhusmålene:
 ’En by med brug for alle’
 ’En by med fællesskab og medborgerskab’
 ’En by hvor alle er sunde og trives’ 

Aarhus Kommunes tre velfærdsmål adresseres af MSB’s 
budgetmål, der har fokus på:
 ’Læring og selvforsørgelse’ 
 ’Fællesskab og medborgerskab’
 ’Personlig udvikling’. 
MSB’s budgetmål og Rådmandens mål for social mobilitet og 
sammenhængskraft er med til at omsætte velfærdsmålene 
for Aarhus Kommune til konkrete og operationelle handlinger. 
Der kan således etableres et sammenhængende målsystem 
fra den borgervendte indsats til de politiske mål.
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3. De planlagte ydelser.
MSB’s samlede målsystem er en helhed af Aarhusmål, 
Budgetmål og Rådmandssmål. (Bilag 1)

Aarhusmål
Med de nye Aarhusmål og de tværgående inklusionsmålinger 
opnås målinger af velfærd ift. kommunens borgere generelt. 
Derudover arbejdes der, som en del af Aarhusmålene, med 
sociale ulighedsmålinger. Det drejer sig om selvforsørgelse, 
uddannelse, fællesskaber (fravær af ensomhed), sundhed 
(selvoplevet helbred) og trivsel (selvoplevet livskvalitet). Det 
forventes, at der kan måles på borgere med en social sag set 
i forhold til alle andre. Med disse ulighedsmålinger kan vi 
konstatere gabet mellem socialt udsatte borgere og alle andre 
i forhold til de tre velfærdsmål.

MSB’s Budgetmål (Bilag 2)
Ved valget af de foreslåede budgetmål oversættes 
Aarhusmålene til nogle mere operationelle effektmål for 
MSB’s målgrupper, som giver mening for det daglige arbejde i 
MSB’s driftsområder.
Budgetmålene for beskæftigelsesområdet retter sig mod 
nogle generelle løft. Det gælder alle unge i forhold til 
uddannelse og et stærkt fokus på grupper med 
overrepræsentation blandt offentlig forsørgede: Akademikere 
og personer med ikke-vestlig herkomst.
Budgetmålene for det sociale område supplerer 
Aarhusmålenes ulighedsmålinger med mål for de socialt 
udsatte borgeres progression ift. de samme 
livskvalitetsdimensioner som Aarhusmålene. Hermed opnås 
mål for, hvordan Socialforvaltningen samarbejder med 
borgerne om de tre mål. Vi sikrer borgerperspektivet, idet 
MSB’s budgetmål så vidt muligt tager udgangspunkt i de mål, 
borgeren selv har valgt at samarbejde med os om og i 
borgerens egen vurdering af sine resultater. I forhold til 
Byrådet bliver resultaterne aggregeret, men internt i MSB og 
Social- og Beskæftigelsesudvalget kan resultaterne 
analyseres yderligere, f.eks. ift. målgrupper og tilbud – med 
fokus på effekten for borgeren. 
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Rådmandsmål
MSB’s budgetmål bliver dermed også et bindeled til 
Rådmandens Pejlemærker: 
 Beskæftigelse til alle
 Uddannelse til (udsatte) børn og unge
 Fokus på psykisk sårbarhed,
 Fremgang i udsatte boligområder
 Styrket dialog og samarbejde på handicapområdet
 Indsatser over for byens udsatte. 

Styrken ved de foreslåede budgetmål er:
 Sammenhæng i velfærdsmål fra borger til politiker 
 Ulighedsmålinger i Aarhusmål understøttes med 

progressionsmålinger for de socialt udsatte borgere
 Fokus på grupper med overrepræsentation blandt 

offentligt forsørgede
 Mulighed for kvartalsvis opfølgning for de fleste mål.

4. Organisering af indsatsen 
Målene skal drøftes i Social- og Beskæftigelsesudvalget i 
foråret 2019 og besluttes af Byrådet med budget 2020. 
Målingerne og opfølgningen på målingerne foretages i 
forvaltningernes ressourcestyringskontorer i samarbejde 
med Ledelsesinformationskontoret. Målene indarbejdes i 
budget 2020 og afrapporteres i regnskabet efter 2020.

6. Konsekvenser for ressourcer
Der er ingen personalemæssige eller økonomiske 
konsekvenser af indstillingen.

7. Kommunikation
MSB’s forslag til budgetmål drøftes med chefer og 
centerchefer i MSB og med Udvalget for Sociale forhold og 
Beskæftigelse.

Bilag
Bilag 1: MSB’s målsystem 2020_forslag
Bilag 2: MSB’s budgetmål 2020_forslag

Sagsbehandlere: Henrik Christensen og Birthe Kabel 
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En by med brug for alle

Selvforsørgelse
Andelen af borgere, som ikke er på offentlig 
forsørgelse skal være ét procentpoint over landsplan

Ulighedsmåling: Andelen af aarhusborgere med lav 
uddannelse eller social sag, som ikke er i offentlig 
forsørgelse - og forskellen til alle andre

Selvforsørgelse
Andel børn og voksne, 
der når deres mål / har fremgang ift. 
læring og selvforsørgelse skal stige

Andel med ikke vestlig herkomst på 
offentlig forsørgelse skal falde

75 % akademikere skal være 
selvforsørgende efter 1 år

Selvforsørgelse
I 2021 er andelen af selvforsørgende i Aarhus 1 procentpoint højere 
end på landsplan.

Andelen af borgere med ikke vestlig baggrund, som er på 
offentlig forsørgelse skal falde.

Antallet af virksomhedsrettede aktiviteter skal stige med 10 pct.) 
(Budgetmål i 2018)

Antallet af personer på offentlig forsørgelse skal falde med 1500 om 
året i 2019 og 2020.

Antallet af børn, hvor ingen af forsørgerne er i beskæftigelse, skal falde

Andelen af voksne med sindslidelse og handicap, som er i job, 
uddannelse eller på vej dertil, skal stige.

Andelen af voksne i udsatte boligområder, der er i arbejde, skal stige

Andelen på helbredsbetinget overførselsindkomst i de udsatte 
boligområder skal falde.

Uddannelse
Unge skal have uddannelse v. det 25. år

Ulighedsmåling: Andel unge med lav 
uddannelse/social sag, som er i uddannelse ved det 
25. år - og forskellen til alle andre
Social inklusions-målingerne af udsatte børn og unge- 
og forskellen til alle andre ift. læring, fællesskaber og 
trivsel

Uddannelse
Andel børn og voksne, 
der når deres mål / har fremgang ift. 
læring og selvforsørgelse skal stige

Unge skal have uddannelse 15. mdr. 
efter afgang fra folkeskolen

Uddannelse
Andelen af uddannelsesparate i 8. klasse skal stige
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En by med fællesskab og medborgerskab
Medborgerskab 
Måles via indeks i Aarhus Kommunes årlige 
temperaturmåling

Medborgerskab 
Andel børn og voksne, 
der når deres mål / har fremgang ift. 
fællesskaber skal stige

Styrket dialog og samarbejde på handicapområdet
Oplevelsen af sammenhæng og inddragelse hos Borgere med handicap 
skal stige (Brugerundersøgelse)
Indsatser overfor byens udsatte
Andel borgere, der vender tilbage til forsorgshjem efter udskrivelse fra 
egen bolig skal falde. Antallet af hjemløse skal følges med den nationale 
hjemløsetælling.

Ensomhed
Oplevelse af at være uønsket alene.
(Regionens ’Hvordan Har Du det’ -undersøgelse og 
evt. AAK’s temperaturmåling) 
Ulighedsmåling: Oplevelse af at være uønsket alene
hos borgere med lav uddannelse (2018) suppleret 
med borgere med en social sag (2019) - og forskellen 
til alle andre

Ensomhed
Andel børn og voksne, 
der når deres mål / har fremgang ift. 
fællesskaber skal stige

Tryghed 
Rigspolitiets tryghedsmåling
En by, hvor alle er sunde og trives
Sundhed: Middellevetid minium som lands-
gennemsnit (D. S.)
Ulighedsmåling: Restlevetid for borgere med lav 
uddannelse (2018) - og forskellen til alle andre

Sundhed
Andel børn og voksne, der når deres 
mål / har fremgang ift. personlig 
udvikling skal stige 

Trivsel
Selvvurderet sundhed og selvvurderet livskvalitet
(Regionens ’Hvordan Har Du det’- undersøgelse)
Ulighedsmåling: 
Selvvurderet sundhed og selvvurderet livskvalitet
for borgere med lav uddannelse (2019) 
- og forskellen til alle andre

Trivsel
Andel børn og voksne, 
der når deres mål / har fremgang ift. 
personlig udvikling skal stige
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MSB’s forslag til Budgetmål 2020 på det sociale område

Borgerne bliver bedre til at mestre livet
Med afsæt i borgerens drømme og håb sætter vi sammen med familier, unge og voksne mål 
for den udvikling, de ønsker, i de individuelle handleplaner. Målene beskrives og fastlægges 
på en dialoglineal fra 1-10 i handleplanen. Alt efter foranstaltningsområde følges der så op 
jf. lovbundne eller aftalte opfølgningskadencer. Vurderinger af effekten af indsatsen bruges 
socialfagligt i den enkelte sag, men derudover aggregeres resultaterne på de forskellige 
organisatoriske niveauer til lærings- og ledelsesinformation. På tværs af 
Socialforvaltningens driftsområder arbejder vi med tre effektmål, som omsætter Aarhus 
Kommunes velfærdsmål. De tre effektmål bygger på viden om, hvilke forhold der tilsammen 
skaber øget livskvalitet. Til Byrådet afrapporterer vi resultaterne af de tre tværgående mål:

Budgetmål på det sociale område R 2018

Læring og selvforsørgelse
Andel børn og voksne, der når deres mål/har fremgang skal stige 

59 pct.

Netværk og medborgerskab
Andel børn og voksne, der når deres mål/har fremgang skal stige 

56 pct.

Personlig udvikling
Andel børn og voksne, der når deres mål/har fremgang skal stige

53 pct.

Nedenfor er vist et eksempel fra arbejdet med børn og unge på de elementer, der ligger bag 
effektmålene, og resultaterne indgår i effektvurderingerne. De anvendte fem temaer 
stammer fra serviceloven. 

Til det politiske udvalg og til MSB’s forskellige ledelseslag kan de tre tværgående mål 
analyseres mere konkret ift. de forskellige temaer og målgrupper. Der er særligt fokus på 
læring og selvforsørgelse. 

De foreslåede budgetmål tager således udgangspunkt i en bottom-up måling af borgernes 
individuelle mål og sikrer dermed meningsfulde mål ud fra et borgerperspektiv. 



Bilag 2

Side 2 af 2

MSB’s forslag til Budgetmål 2020 på beskæftigelsesområdet

Flere kommer i uddannelse og job.

Ambitionen i Aarhus er, at andelen af offentligt forsørgede i Aarhus skal være lavere end i 
landet som helhed. Det kræver, at flere kommer i uddannelse og job. Derfor er der fokus på 
unges overgang til uddannelse og offentligt forsørgede borgere. Specielt to grupper af 
borgere er overrepræsenterede blandt offentligt forsørgede i Aarhus: Borgere med ikke-
vestlig herkomst og akademikere.

Budgetmål på beskæftigelsesområdet Seneste 
regnskabstal

Flere i uddannelse
Alle unge skal være i gang med en uddannelse eller 
uddannelsesrettet aktivitet 15 mdr. efter afgang fra grundskolen 
(pct.)

99 pct.

Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job
Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på 
offentlig forsørgelse, skal falde med 5 procent.

34,9 pct.

Flere ledige akademikere skal i job
Ud af de akademikere der er ledige 1. juli 2019, skal mindst 75 
procent være selvforsørgende efter et år.

31,2 pct.
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Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 6. februar 2019
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Rådhuset, lokale 390

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Byrådshenvist sag: Masterplan på hjemløseområdet
3. 3.000 færre på offentlig forsørgelse
4. Orienteringspunkter
5. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
6. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.30 – 16.35 (5 min.)

Bilag: 
- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. 

februar 2019

2. Byrådshenvist sag: Masterplan på hjemløseområdet

Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 16. januar 
2019 sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.35 – 17.05 (30 min.)

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Beskæftigelsesforvaltningen/
Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

Ledelse & Politisk betjening
Jægergården, Værkmestergade 
15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 99 39

E-mail:
beskaeftigelse@aarhus.dk
Direkte e-mail:
sjas@aarhus.dk

Sag: 18/055938-1
Sagsbehandler:
Jacob Sonne/
Jan Gehlert
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3. 3.000 færre på offentlig forsørgelse

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: 17.05 – 17.35 (30 min.)

Bilag:

4. Orienteringspunkter

A) Eventuelle orienteringer

Baggrund/formål: Eventuel orientering.

Metode: Mundtlig orientering. 

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen

Tid: 17.35 – 17.40 (5 min.)

5. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

Baggrund/formål: På hvert udvalgsmøde forelægges udvalget 
en liste med kommende kurser, konferencer og aktiviteter, der er 
mulighed for at deltage i. 

Ligeledes præsenteres udvalget for de sager, som er på vej til 
behandling i byrådet fra Socialforvaltningen og 
Beskæftigelsesforvaltningen

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid:  17.40 – 17.45 (5 min.)

Bilag:
- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet
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6. Evt.

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 17.45 – 17.50 (5 min.)

Bilag: 
- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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Bordrunde:
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