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Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse

 
Referat

Rådmandsmøde
05-02-2019 08:30

05-02-2019 10:30

Dato:
Tid:
Sted:

5. februar 2019
08:30 - 10:30
Rådmandens kontor, Rådhuset

Deltagere: Kristian Würtz (KW) 
Erik Kaastrup-Hansen (EKH)
Vibeke Jensen (VJ)
Lotte Henriksen (LH)
Bjarne Høyer Andresen (BHA)
Jeanette L. Hoppe (JLH)
Kristian Dalsgaard (referent)

Afbud:

Fraværende:

Bemærk: Erik Jespersgaard (EJ) deltog under drøftelsen af pkt. 3.3.

1   Til godkendelse
1.1   Dagsorden
Dagsorden blev godkendt. 

1.2   Referat
Referatet blev godkendt. 

1.3   Justeret forslag til nye måltal til Fattigdoms-redegørelse 2019
På rådmandsmøde d. 22. januar 2019, blev rådmands-indstilling om supplerende mål for 
fattigdom drøftet. 

Baggrunden var debatten i byrådet af sagen ”Orientering om fattigdom i Aarhus 
Kommune” d. 2. maj 2018, hvor byrådsmedlemmerne efterspurgte supplerende måltal 
for fattigdom. 

Beskæftigelsesforvaltningen udarbejdede på den baggrund en indstilling med 
supplerende måltal til råd-mandsmødet d. 22. januar 2019.

Rådmandsindstillingen blev henvist til genfremsendelse



Side 2

Indstilling om, at: 

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

Indstillingen blev præsenteret af VJ. Rådmandskredsen drøftede indstillingen: 

 KW ønsker, at der bliver peget på en konkret indsats vi kan sætte i gang med 
indstillingen.

 KW bemærkede, at vi bør ”tilslutte” os statens mål, så vi har et sammenlignligt 
grundlag. 

 Udsatterådet bør præsenteres for vores generelle løbende opfølgning, hernuder 
med måltal på området. 

 LH bemærkede, at appendix med opgørelse af udsættelsessager skal overvejes i 
denne sammenhæng, da de tidligere er fremsendt sammen med 
fattigdomsredegørelsen.

Indstillingen justeres og fremsendes til godkendelse med bilag til udvalgsmødet. 

(BEF følger op)

2   Til drøftelse
3   Til orientering
3.1   Orientering fra magistraten
EKH orienterede fra drøftelserne på mødet i Magistraten d. 4. februar, herunder 
temadrøftelsen vedr. byens udvikling. 

3.2   Orientering om udvalgsmødet
LH orienterede om temadrøftelsen d. 27. Udvalget drøfter input til temaer, som kunne 
være: 

 Arbejdet med KUI og ungeområdet kunne være relevant
 Hjemløseplan

Der var ikke yderligere bemærkninger til dagsorden. 

3.3   Resultater af tælleugen
I uge 43 blev der for niende gang afholdt tælleuge i MSB, hvor samtlige indgående og 
udgående henvendelser registreret og kategoriseret efter kommunikationskanal.

Bilag 1 samler op på resultaterne af tælleugen. Side 1-5 omhandler MSB under et, 
hvorefter der følger resultater for hhv. Beskæftigelsesforvaltningen og 
Socialforvaltningen.
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Det indstilles, at:
1) Rådmanden tager tælleugens resultater til efterretning.

Indstillingen blev præsenteret af EJ:
 Registreringer danner bl.a. baggrund for tilpasninger og udviklinger på forskellige 

områder. 

 EJ omdelte en oversigt over kontakter og resultater i MSB.

Indstillingen blev taget til efterretning. 

3.4   Bordrunde
 KW orienterede om status på lokalerokade. Bilag forventes på økonomiudvalget 

om temaet. Disse drøftes på det kommende rådmandsmøde (Økonomi følger op). 

 KW har tidligere bestilt bemærkninger/notat ift. privat engagement på 
hjemløseområdet (SOC følger op)
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Etablering af Byggeboxen i Aarhus side 1 af 3 

Indstilling

Etablering af Byggeboxen i Aarhus

1. Resume 
Den 19. november 2018 blev der afholdt et møde mellem 
rådmændene fra MBU og MSB og repræsentanter fra 
Aarhus Håndværkerforening, Dansk Byggeri Østjylland 
samt Gadeforeningen Strøget-Aarhus. 

På mødet blev det bl.a. besluttet at undersøge 
mulighederne for at etablere Byggeboxen i Aarhus, som er 
et gratis undervisningsforløb for elever i 4.-7. kl., der 
administreres af Dansk Byggeri. 

MBU-Pædagogik, Undervisning og Fritid har d. 30. januar 
2019 afholdt møde med repræsentanter fra 
håndværksorganisationerne i Aarhus, UU Aarhus og DA / 
Åben Virksomhed om mulighederne for at etablere Bygge-
boxen i Aarhus. På mødet var der enighed om at anbefale 
rådmændene fra MBU og MSB, at iværksætte et 
samarbejde mellem MBU, MSB, Dansk Byggeri og DA/ 
Åben Skole med henblik på at etablere Byggeboxen i 
Aarhus fra 1. januar 2020. 

Det anbefales, at rådmanden for MSB bakker op om 
initativet. 

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Rådmanden bakker op om initiativet og er 
medunderskriver af brev til Dansk Byggeri og DA/Åben 
Skole

Til Rådmanden
Fra Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 14. februar 2019
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3. Baggrund
I undervisningsforløbene kommer eleverne med ind bag 
byggepladsens hegn og møder branchens mennesker, 
maskiner og muligheder. Der arbejdes med skolens fag i 
byggeriets verden. Undervisere præsenterer eleverne for 
udfordringer, opgaver og værktøjer, fx skal I bruge Virtual 
Reality.

Det kan fremhæves, at indsatsen er målrettet elever i 4.-
7. klasse hvilket giver mulighed for en tidligere og dermed 
mere langsigtet indsats på området.

Byggeboxen præsenteres for lærere, skoleledere og UU-
vejledere på et møde i udskolingsnetværket ultimo august 
2019. Der vil i løbet af efteråret 2019 udsendes og 
formidles informationer til folkeskolerne og UU-
vejledningen om Byggeboxen.

Byggeboxen etableres i Aarhus fra 1. januar 2020.

4. Effekt
Undervisningsforløbet skal bidrage til, at børn og unge i 
grundskolen får større indsigt i bygge-/anlægsbranchen 
som én retning under erhvervsuddannelserne. Skal 
bidrage til at øge fokus og optag på 
erhvervsuddannelserne.

5. Ydelse
-

6. Organisering 
-

7. Ressourcer
Undervisningsforløbet (etablering og drift) har ingen 
økonomiske konsekvenser for kommunen.

Bilag
Bilag 1: Brev til Dansk Byggeri 
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Antal tegn: Klik her for at angive tekst.Sagsnummer: 19/000297-3

Beskæftigelsesforvaltningen Sagsbehandler: Peter Risvig/Anders Skov

Tlf.: 29 28 46 07

E-post: risvig@aarhus.dk
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14. februar 2019
Side 1 af 1

Til Dansk Byggeri og DA / Åben Skole

Vedr. etablering af Byggeboxen i Aarhus Kommune

I Aarhus er der med bred politisk opbakning gennem de seneste år arbejdet 
systematisk med styrke anvendelsesorienteringen i folkeskolens fag, fx 
gennem et flerårigt, byrådsbesluttet udviklingsarbejde om udskolingsindsatser 
i samarbejde med erhvervsuddannelser og virksomheder. 

Undervisningsforløbene i Byggeboxen ligger i god forlængelse heraf. Det 
understøtter både styrket praksisfaglighed i fagene og hands on indsigt i 
uddannelser og jobs, at eleverne får mulighed for at ”komme ind bag 
byggepladsens hegn” og arbejde med skolens fag i byggeriets verden. 

Det vurderes som særlig positivt, at indsatsen er målrettet elever i 4.-7. klasse, 
da dette giver mulighed for en tidligere og dermed mere langsigtet indsats.

Vi skal derfor tilkendegive vores støtte til, at Byggeboxen etableres som et 
tilbud for elever i Aarhus Kommune fra 1. januar 2020 og, at det sker i et 
samarbejde, hvor Dansk Byggeri og DA / Åben Skole forestår etablering og 
drift uden udgifter for Aarhus Kommune, mens Børn & Unge og Sociale 
Forhold & Beskæftigelse  forestår formidling, herunder  præsentation for 
lærere, skoleledere og UU-vejledere i udskolingsnetværket i august 2019 
samt løbende formidling til folkeskoler og UU-vejledningen om Byggeboxen.

Med venlig hilsen

                      Kristian Würtz            Thomas Medom
  Rådmand                                        Rådmand

Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C

Dansk Byggeri 
Nørre Voldgade 106
1358 København K

BØRN OG UNGE
SOCIALE FORHOLD 
OG BESÆFTIGELSE
Aarhus Kommune

Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
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Dagsorden 
med beslutningsgrundlag

for møde i Magistraten, mandag den 18. februar 2019, kl. 10.00
Udvalgslokale 285

 

 Åben dagsorden

Borgmesterens Afdeling  

1. Referat fra Magistratens møde den 4. februar 2019
2

2. Aarhus Kommune på Folkemøde 2019
3

Sociale Forhold og Beskæftigelse  

3. Indstilling på baggrund af forslag fra samtlige partier i Aarhus Byråd
om strategi for veteranindsatserne.

4

Teknik og Miljø  

4. Sikring i Aarhus C
6

5. Lokalplan 1090, Blandet boligområde ved Randersvej og Bøgegade -
Endelig

7

Børn og Unge  

6. Indeklima i skolerne
9

Flere afdelinger  

7. Eventuelt
10



1.  Referat fra Magistratens møde den 4. februar 2019
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2.  Aarhus Kommune på Folkemøde 2019

Planlægning af Aarhus Kommunes fælles deltagelse på Folkemødet på Bornholm i
2019.

Resumé
Aarhus Kommune har i fællesskab deltaget på Folkemødet på Bornholm siden 2015
som hhv. arrangør og medarrangør af en række events.

I 2018 deltog politikere og embedsmænd fra Aarhus Kommune i over 60 åbne
debatter og aktiviteter, foruden en række netværks- og vidensudvekslingsfora.

Det anbefales i nærværende indstilling, på baggrund af erfaringerne fra 2015 - 2018,
at Aarhus Kommune deltager på Folkemødet i 2019.

Indstilling
Det indstilles:

At 1) Aarhus Kommune deltager på Folkemødet 2019 repræsenteret ved Magistraten
eller et tilsvarende antal medlemmer af Aarhus Byråd.

At 2) Udgifterne til deltagelsen for så vidt angår rejse og logi afholdes inden for et
samlet budget på 150.000 kr., som finansieres og fordeles mellem de deltagende
magistratsafdelinger.

At 3) Aarhus Kommune deltager som medarrangør i relevante debatter og events.

At 4) Aarhus Kommunes deltagelse sker i samarbejde med og koordineres i forhold til
Aarhus Universitet, VIA University College, Folkeuniversitetet, KL, samt andre
relevante eksterne partnere.
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3.  Indstilling på baggrund af forslag fra samtlige partier i Aarhus Byråd om
strategi for veteranindsatserne.

Strategi for veteranindsatserne
Vi foreslår, at der udarbejdes en overordnet strategi for veteranindsatserne i Aarhus
kommune. Endvidere besluttes en samlet politisk strategi for en helhedsorienteret
indsats for veteranområdet.

Baggrund
Det er vigtigt, at veteranerne ikke oplever sig tabt i systemet eller bliver kastebold
imellem flere instanser. I Aarhus kommune er der knap 1400 veteraner og ca. 10 %
har PTSD. Uanset om man er traumatiseret eller ej, så er der brug for en strategi og
en koordineret tværgående indsats, der kan hjælpe veteranerne tilbage til samfundet
og en værdig tilværelse. Der skal være et samarbejde imellem alle relevante
indsatser/instanser. Endvidere er det vigtigt at få god kontakt til veteranerne på så
tidligt et tidspunkt som muligt med henblik på at få en god overgang fra militæret til
det civile samfund og komme i beskæftigelse/uddannelse. Politikken skal bygge videre
på allerede eksisterende indsatser samt gælde for alle veteraner, også for dem der
ikke har været udsendt af forsvaret.

En veteranpolitik skal have fokus på:
• Tidlig indsats og empowerment.
• Overgang fra militær til civilsamfund
• Arbejdsidentitet, beskæftigelse, uddannelse og karriere. Endvidere afdække om der
er brug for en mentor
• Fritidsaktiviteter
• De hårdt psykisk sårede
• Familie og børn. Evt. hjælp til at genskabe relationer i familien
• Kortlægning af eksisterende indsatser
• Samarbejde på tværs
• Én koordineret indgang
• Behandling hvor det er nødvendigt - indeholdende rådgivnings- og
rehabiliteringstilbud
• Indsatserne skal være målrettede såvel fysiske som psykiske skader. Ved fysiske
skader kan der være tale om særlige hjælpemidler og tilgængelige boliger
• Styrke samarbejde med frivillige organisationer.

Vi ønsker derfor:
- at der nedsættes en tværmagistratslig arbejdsgruppe, der sammen med relevante
organisationer og aktører udformer en veteranpolitik.

På vegne af hhv. Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Konservative,
Liberal Alliance, Enhedslisten, Alternativet og DF
Lone Hindø, Anette Poulsen
Peter Sporleder, Gert Bjerregaard
Thomas Medom
Eva Borchorst Mejnertz
Marc Perera Christensen
Almaz Mengesha
Keld Hvalsø
Liv Gro Jensen
Knud Mathiesen

 

Indstilling fra Magistratsafdelingen Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling på baggrund af forslag fra samtlige partier i Aarhus Byråd om strategi for
veteranindsatserne.
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Resumé
Et forslag fra Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Konservative, Liberal
Alliance, Enhedslisten, Alternativet og DF om, at der nedsættes en tværmagistratslig
arbejdsgruppe, der sammen med relevante organisationer og aktører udformer en
veteranpolitik, blev behandlet på byrådsmødet d. 2. maj 2018.

Forslaget har efterfølgende - den 13. juni - været drøftet i Social- og
Beskæftigelsesudvalget.

Sociale Forhold og Beskæftigelse vurderer, at det giver god mening at anlægge et
bredt strategisk perspektiv på veteranindsatsen. Den eksisterende indsats med en
veterankoordinator, som har beskæftigelsesindsats som sit hovedfokus.

Partiernes beslutningsforslag lægger op til en bredere funderet strategi, som også skal
omfatte fx boligforhold, helbred, fritid samt hjælp til pårørende. Det kræver, at også
andre magistratsafdelinger medvirker i udvikling og implementering af en fælles
strategi.

Desuden er der behov for at inddrage eksterne samarbejdsparter, herunder relevante
fagprofessionelle, repræsentanter for veteraner og pårørende, relevante
NGO’er/miljøer med kontakt til veteraner samt politiske repræsentanter, som derfor
også inviteres til at deltage.

Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe bestående af ovennævnte parter til at
forestå strategiarbejdet og sikre, at eventuelle andre relevante interessenter får
mulighed for at bidrage.

Indstilling
Det indstilles:

At 1) Der nedsættes en tværmagistratslig arbejdsgruppe, jf. beslutningsforslaget.

At 2) Byrådet udpeger 1-2 politiske repræsentanter til arbejdsgruppen

At 3) Veterancenteret, Forsvarets Sundhedscenter, Østjyllands Politi, Veteranhjem
Midtjylland og Region Midtjylland (team for behandling af veteraner og andet
militærpersonale) inviteres til at udpege repræsentanter til arbejdsgruppen

At 4) Repræsentanter for veteraner og deres pårørende samt andre relevante NGO’er
inviteres med i arbejdsgruppen og/eller udviklingsarbejdet.

18.04.2018 - Byrådets beslutning
Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 18. april 2018.

02.05.2018 - Byrådets beslutning
Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse til udtalelse,
jf. byrådets vedtagelse i mødet den 2. maj 2018 om magistratsbehandling af
forslaget.

Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

01.02.2019 - Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse
Beslutningsforslaget besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale
Forhold og Beskæftigelse.

13.02.2019 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning
Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til
indstillingen.
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4.  Sikring i Aarhus C

MTM bemyndiges til at etablere hastighedsdæmpende tiltag og adgangsbegrænsning
for motorkøretøjer ved en række udsatte lokaliteter. MTM bemyndiges desuden til at
indkøbe flytbart inventar til sikringsformål.

Resumé
Denne indstilling omfatter udmøntning af midler til sikringstiltag under den
økonomiske ramme afsat hertil i Mobilitetsplan for Aarhus Midtby.

Indstillingen udmønter midler til en række investeringer i sikringstiltag på lokaliteter,
hvor bløde trafikanter er særligt udsatte.

De planlagte investeringer sker blandt andet på baggrund af anbefalinger fra PET
vedrørende en række særligt udsatte lokaliteter.

Indstilling
At 1)  Der godkendes anlægsbevilling på 5 mio. kr. jf. Mobilitetsplan for Aarhus Midtby
til sikringsforanstaltninger ved Ryesgade, Ceres Arena og Tivoli Friheden samt indkøb
af flytbart inventar til sikringsformål.

13.02.2019 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning

Fremsendes til Magistraten

Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at der i den indgåede
økonomiaftale for 2019 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er aftalt
en samlet anlægsramme for kommunerne under ét på det skattefinansierede område
på 17,8 mia. kr. Der forventes også indgået tilsvarende aftaler for 2020 og frem.

Der skal ligeledes gøres opmærksom på, at Aarhus Kommunes vedtagne
anlægsbudget 2019 på i alt 1,250 mia. kr. svarer til Aarhus Kommunes forventede
andel af den samlede anlægsramme for 2019. Det ajourførte anlægsbudget som følge
af Forventet Regnskab 2018 er 2,208 mia. kr.

I nærværende indstilling frigives anlægsmidler på ca. 5,0 mio. kr. til anvendelse i
2019. I forhold til det vedtagne budget forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.
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5.  Lokalplan 1090, Blandet boligområde ved Randersvej og Bøgegade -
Endelig

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1090, Blandet boligområde ved Randersvej
og Bøgegade og tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017.

Resumé
Lokalplanforslaget gælder for et område beliggende langs Randersvej.
Lokalplanområdet er afgrænset af Randersvej mod vest, centerområdet
Stjernepladsen mod syd og et boligkvarter mod nord og øst. Lokalplanlægningen sker
sideløbende med en igangværende helhedsplanlægning af Randersvej.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har ønsket at opstarte planlægningen, der har til
formål at erstatte den eksisterende lokalplan 852. På den baggrund udskrev Teknik og
Miljø en arkitektkonkurrence i sommeren 2017.

Delområde 1 i lokalplanen er udlagt til almene boliger, hvor kommunen sælger arealet
til boligforeningen, der skal opføre de almene boliger. Ved endelig vedtagelse af
lokalplanen gennemføres salget til Brabrand Boligforening. Salget er godkendt i
Byrådet den 6. juni 2018.

Samlet for lokalplanområdet foreslås der en bebyggelse på ca. 6750 m2 og 151
lejligheder fordelt på to delområder af samlet 4200 m2.

Randbebyggelsen i delområde 1 udgør 3.714 m2, med 114 studielejligheder, og en
bebyggelsesprocent på 212 %. Bebyggelsen i delområde 2 udgør ca. 3.000 m2, med
37 boliger- 9 lejligheder under 50 m2, 21 lejligheder over 50 m2 og 7 byhuse.
Bebyggelsesprocent for delområde 2 er på 128%.

Forslag til lokalplan 1090 og forslag til kommuneplantillæg 31 har været fremlagt
offentligt fra den 26. september til den 21. november 2018.

Der er modtaget 30 høringssvar til forslagene. Der omhandler følgende:

• Øget trafikmængde og utilstrækkelig parkeringskapacitet

• Løsning for brandredning

• Generelle gener ved fortætning, herunder indkigsgener, bekymring for privatliv
og livskvalitet, forringede lys- og skyggeforhold, værdiforringelse af ejendom,
øget støj og forurening

• Gener ved anlægsperioden

• Manglende grønne områder

Teknik og Miljø foreslår, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i
lokalplanforslaget. Mulighed for brandredning sikres via tildeling af vejret i henhold til
privatvejloven.

Indstilling
Det indstilles:

At 1) forslag til lokalplan 1090, blandet boligområde ved Randersvej og Bøgegade,
vedtages endeligt,

At 2) forslag til Kommuneplantillæg nr. 31, blandet boligområde ved Randersvej og
Bøgegade, vedtages endeligt,

At 3) den eksisterende lokalplan 852, ophæves for det område, der omfatter lokalplan
1090, vedtages endeligt,
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At 4) at byrådet tildeler vejret til de private fællesveje, der fungerer som adgangsveje
til lokalplanområdet og herunder brandveje. Tildelingen af vejret sker i henhold til
privatvejslovens § 26, stk. 2, nr. 2. Tildelingen af vejretter sker uagtet, om der kan
opnås aftale med diverse vejejere.  

At 5) indsigelser og bemærkninger fremkommet under den offentlige høring besvares
som angivet i bilag 5.

13.02.2019 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning
Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til
indstillingen.
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6.  Indeklima i skolerne

Denne indstilling indeholder et forslag om udarbejdelse af en indeklimastrategi for
kommunens skoler.

Resumé
Skolernes indeklima påvirkes både af de fysiske rammer og den pædagogiske praksis
og organisering. I det perspektiv har Aarhus Kommune arbejdet med indeklima i
RULL-programmets projekter på skoler, FU og dagtilbud.

Realdania har sat fokus på skolernes indeklima og afsat knap 7 mio. kr. til økonomisk
støtte til at arbejde strategisk med indeklimaet på skolerne. Børn og Unge har ansøgt
om og fået bevilget 750.000 kr. til at udvikle en strategisk indeklimaplan under
forudsætning af mindst en tilsvarende egenfinansiering.

Børn og Unge foreslår på den baggrund, at der udarbejdes en indeklimastrategi for
kommunens skoler, som samtidig vil være med til at understøtte
Ungehandlingsplanens fokus på attraktive læringsmiljøer.

Indstilling
Det indstilles:

At 1) der gives anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til, at Børn og Unge kan udarbejde en
indeklimastrategi for kommunens skoler.

At 2) der frigives 1,6 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2019 finansieret af 0,7 mio. kr. i
indtægt fra Realdania, og 0,9 mio. kr. fra Børn og Unges opsparing ultimo 2018.

13.02.2019 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning

Fremsendes til Magistraten.

Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at anlægsrammen for Aarhus
Kommune er under pres. Såfremt det samlede anlægsniveau overskrider rammerne,
kan det blive nødvendigt med en prioritering af allerede godkendte anlægsprojekter.
Aarhus Kommunes vedtagne anlægsbudget 2019 er på i alt 1,250 mia. kr. Det
ajourførte anlægsbudget, som følge af Forventet Regnskab 2018, er på 2,208 mia. kr.

I nærværende indstilling frigives anlægsmidler på 1,6 mio. kr. til anvendelse i 2019. I
forhold til det vedtagne budget for 2019 forventes som følge af nærværende indstilling
et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.
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7.  Eventuelt
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Bilagsforside

Dokument Titel: Dagsorden til mødet i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget den 27. februar 
2019

Dagsordens titel Orientering om udvalgsmødet

Dagsordenspunkt nr 3.2
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Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 27. februar 2019
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Rådhuset, lokale 390

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Byrådshenvist sag: Forslag fra V: Uvildig undersøgelse af 

Aarhus Kommunes tilsynsforpligtelse
3. Forslag til koncept for fattigdomsredegørelse
4. Temadrøftelse om borgere på kanten af arbejdsmarkedet: 

Fokus på arbejdet i rehabiliteringsteams
5. Orienteringspunkter
6. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
7. 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 

27. februar 2019

2. Byrådshenvist sag:  Forslag fra V: Uvildig undersøgelse 
af Aarhus Kommunes tilsynsforpligtelse

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

På mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 23. januar 
2019 blev det besluttet at udsætte sagen til nærværende 
udvalgsmøde. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

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: 19/005627-1
Sagsbehandler:
Jacob Sonne/
Jan Gehlert
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Tid: 16.35 – 17.00 (25 min.)

Bilag:
- Forslag
- Udtalelse fra BA
- Bilag 1: Beslutningsforslag fra V En uvildig undersøgelse af 

Aarhus Kommune
- Bilag 2: Byrådsbehandling af forslaget af 20. juni 2018
- Bilag 3: Handleplan vedr. ChangeMakers forelagt Social- og 

Beskæftigelsesudvalget den 30. maj 2018
- Bilag 4: Orientering af Beskæftigelsesudvalget af 2. juni 2017
- Bilag 5: Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet fra Aarhus 

Kommune vedr. Café Kaffegal
- Bilag 6: Anmodning fra Beskæftigelsesministeriet om 

redegørelse af 24. april 
- Bilag 7: Svar fra Beskæftigelsesministeriet af 21. juni 2018
- Bilag 8: Redegørelse af 16. april 2018 fra FO-Aarhus til 

Kulturudvalg
- Bilag 9: Svar fra FO-Aarhus vedr. status på undervisning på 

Kaffegal af 23. august 2018
- Bilag 10: 10-dages forespørgsel af 26. april 
- Bilag 11: 10-dages forespørgsel af 18. juni
- Transskribering af byrådsdebat
- FORTROLIGT – Status på borgere hos Café Kaffegal pr. 

14.01.19
- Besvarelse af spørgsmål vedr. Folkeoplysningsområdet
- VIFO – tilskud til handicapundervisning

3. Forslag til koncept for fattigdomsredegørelse

Baggrund/formål: Byrådet har efterspurgt en justeret tilgang til 
den årlige fattigdomsredegørelse, som udarbejdes til byrådet. På 
udvalgsmødet præsenteres et forslag til et justeret koncept for 
kommende fattigdomsredegørelser i Aarhus Kommune. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: 17.00 – 17.20 (20 min.) 

Bilag: 
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4. Temadrøftelse om borgere på kanten af arbejdsmarkedet: 
Fokus på arbejdet i rehabiliteringsteams

Baggrund/formål: Udvalget har tidligere udtrykt ønske om, at 
der afholdes en temadrøftelse i hvert kvartal, hvor der er 
mulighed for at sætte fokus på et udvalgt emne. 

På mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. februar 2019 
var der ønske om, at temadrøftelsen denne gang kom til at 
omhandle borgere på kanten af arbejdsmarkedet herunder med 
fokus på arbejdet i rehabiliteringsteams.

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid:  17.20 – 18.00 (40 min.)

5. Orienteringspunkter

A) Orientering om organisationsforandringer

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om 
organisationsforandring i Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

Metode: Mundtlig orientering. 

Ansvarlig: Kristian Würtz

Tid: 18.00 – 18.05 (5 min.)

6. 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:  18.05 – 18.10 (5 min.)
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Bilag:
- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet

7. Evt.

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.10 – 18.15 (5 min.)

Bilag: 
- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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