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Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse

 
Referat

Rådmandsmøde
05-03-2019 08:30

05-03-2019 10:30

Dato:
Tid:
Sted:

5. marts 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:

1   Til godkendelse
1.1   Dagsorden
Dagsorden blev godkendt. 

1.2   Referat
Referatet blev godkendt. 

1.3   Rådmandens pejlemærker - rådmandslisten 2. kvartal 2019
Som en del af arbejdet med de politiske pejlemærker præsenteres rådmandsmødet hvert 
kvartal for henholdsvis Rådmandslisten og en status på Rådmandsmålene.
 
Rådmandslisten er udarbejdet i et samarbejde mellem SOC-stab, BEF-stab og 
fællesstabene. På Rådmandsmødet 5. marts skal Rådmandslisten og Rådmandsmålene 
for 2. kvartal 2019 drøftes og godkendes.

Indstilling om, at: 
1) rådmandskredsen drøfter og godkender vedlagte Rådmandsliste over sager på vej 

i 2. kvartal 2019, herunder hvorvidt der skal ageres på de enkelte sager og i givet 
fald hvordan.

Indstillingen blev præsenteret. 
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 KW bemærkede indledningsvist, at listen gav et godt overblik med mange 
relevante temaer. 

 Listen er dog også omfattende i sin helhed. 

Der aftales en gennemgang af indholdet med O&L. 

Indstillingen genfremsættes på rådmandsmøde tirsdag d. 12. marts, hvor fokusområder 
gennemgås. 

(O&L følger op) 

1.4   Effektiviseringsredegørelser for 2018
Direktionen har udvalgt i alt seks effektiviseringstiltag til at indgå i kommunens 
effektiviseringsredegørelse for 2018. 

Udover de seks nye projekter skal Sociale Forhold og Beskæftigelse afrapportere på et 
projekt videreført fra 2017-redegørelsen.

Med denne indstilling fremsendes afrapportering for arbejdet med de udvalgte idéer. 

Afrapporteringerne udgør Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til den 
tværmagistratslige redegørelse for kommunens effektiviseringsprojekter i 2018. Den 
tværmagistratslige redegørelse skal drøftes i Byrådet i april måned.

Indstilling om, at: 

BHA præsenterede indstillingen. Indstillingen blev drøftet: 
 Redegørelsen er et udtryk for de effektiviseringstiltag, som vi arbejder med i MSB i 

2018.

 Overvej justering af overskrift til temaet effektværktøjet (økonomi afklarer med 
BEF).

KW bemærkede, at: 
 Opmærksomhed omkring evaluering og effektvurdering af ’tættere på familien’. 

Indstillingen blev godkendt med ovenstående justeringer

(Økonomi følger op)  

1.5   Opfølgning på budgetforlig 4. kvartal
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For 4. kvartal er der fulgt op på i alt 9 punkter. For 1 punkt og 1 delpunkt foreslås 
opfølgningen afsluttet i regi af nærværende kvartalsvise opfølgninger for i stedet en-ten 
at ophøre eller overgå til almindelige driftsopfølgnin-ger eller evalueringer jf. 
forligsteksterne. De resterende punkter har angivet nye foreslåede opfølgningstidspunk-
ter.

For status på punkt 15 gælder det at opfølgningen er ekstraordinær og gælder som svar 
på spørgsmål, der blev stillet ved behandlingen af opfølgningen for 3. kvartal 2018.

I oversigten er desuden inkluderet de opfølgningspunk-ter, som ikke har opfølgning i 4. 
kvartal, til orientering om disses næste opfølgningstidspunkt.

Indstillingen blev præsenteret af BHA. Rådmandskredsen gennemgik oversigten, 
herunder bl.a.:

 Status for Psykiatriens Hus 

 Masterplanen for hjemløse (udgår af listen) 

 Mødestedet (udgår af listen)

 Effektværktøjet (udgår af listen)

 Byens udvikling – spørgsmål skal afklares med BA. Det overvejes, om punktet skal 
dagsordensættes på k-møde. 

Indstillingen blev taget til efterretning. 

(Økonomi følger op) 

1.6   Brugen af driftsfinansieret anlæg
Sociale Forhold og Beskæftigelse har anvendt kommunens interne lånemuligheder til at 
erhverve anlægsaktiver gennem reduktioner af driftsrammen.

Det er en relativ dyr løsning. Der er derfor et besparelsespotentiale ved at indfri lånene.

Alternativet til driftsfinansieret anlæg selv at finansiere investeringen via opsparing på 
driften. Denne model er billigere – især hvis der er positiv opsparing, men også hvis der 
ikke er.

Indstilling om: 

At 1) der anvendes 34 mio. kr. af Socialforvaltningens opsparing til at indfri alle lån med 
en realrente på 4,5 %. Der tilbageføres 3,7 mio. kr. til den løbende driftsramme. 
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At 2) der anvendes 7,14 mio. kr. af Beskæftigelsesforvaltningens opsparing til at indfri 
lånet vedrørende Fredens Torv, som er evigtvarende til en realrente på 5,0 %. Der 
tilbageføres 570 tkr. til den løbende driftsramme. Indfrielsen forudsættes at kunne ske 
på samme vilkår, som der er aftalt for forpligtelserne på socialområdet. 

At 3) der arbejdes videre med at afdække de præcise vilkår for lånet vedrørende TAMU-
adressen med henblik på mulig indfrielse. 

At 4) rådmandskredsen drøfter muligheden for at indfri yderligere lån. 

BHA præsenterede indstillingen. Indstillingen blev gennemgået: 

 Vurderingen er, at der via opsparing kan indfries ældre lån.
 Indfrielsen indgår ifm regnskabsaflæggelsen. 

KW bemærkede, at: 
 Det kunne være brugbart med en oversigt over lånetyper generelt for AAK. Er der 

lignende potentialer andre steder i kommunen.

Indstillingens punkter 1-3 punkter blev godkendt. 

(Økonomi følger op)

1.7   Mål og resultater 2018
Med denne indstilling fremsendes opfølgning på Sociale Forhold og Beskæftigelses mål og 
resultater for 2018. 

Indstilling om,: 

At 1) vedhæftede opfølgning på mål og resultater tages til efterretning (bilag 1).

At 2) bilagene 2 og 3 fremsendes til udvalgets orientering med udvalgsdagsordenen 
13/3, og at rådmands-kredsen drøfter muligheden for at afsætte tid på udvalgsmødet til 
en egentlig drøftelse.

BHA præsenterede indstillingen. Indstillingen blev drøftet: 
 Materialet dagsordenssættes som punkt på udvalgsmødet. 

 Overvejelse om indarbejdelse af nøgletal fra SUV-sag om genopretning kan 
indarbejdes i (bilag 2) i stedet.

 Opmærksomhed omkring forsorgshjem og de få der indgår i optællingen kan 
betyde, at der vil være store udsving. 

KW bemærkede, at:
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 Opmærksomhed omkring udviklingen virksomhedsrettede henvendelser.
(Der udarbejdes et notat, som beskriver)

 Positiv udvikling i inklusionsmål. 

 Opmærksomhed omkring overvægt og sundhedsdagsorden. 

Indstillingen blev taget til efterretning (bilag 1) og materialet godkendt til fremsendelse 
på udvalget. 

(Økonomi følger op)

2   Til drøftelse
2.1   Opfølgning: Socialøkonomiske virksomheder 
Cabi-rapporten blev drøftet på Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde d. 27/2. 

Beskæftigelsesforvaltningen vil på baggrund af rapportens anbefalinger udarbejde forslag 
til handlinger og initiativer til en styrket indsats på SØV området fremadrettet.

Rådmandsmødet bedes drøfte det fremadrettede arbejde, herunder også kommunikation.

Det indstilles:
At 1) Rådmandsmødet drøfter det fremadrettede arbejde med rapportens anbefalinger, 
herunder kommunikation

Indstillingen blev præsenteret af VJ:

KW bemærkede, at der i morgen inden byrådsmøde udsendes PM om beslutning.
 De tre hovedanbefalinger, skal indgå. 

Indstillingen blev drøftet:
 KW besluttede, at jobcenteret skal igangsætte et forløb, som følger op på 

anbefalingerne i rapporten.

 BEF udarbejder en handlingsplan med konkrete initiativer, som behandles på 
rådmandsmødet.
 

KW bemærkede, at der i morgen skal udsendes PM om beslutning.
 De tre hovedanbefalinger, skal indgå. 

(BEF følger op med inddragelse af O&L-kommunikation)

3   Til orientering
3.1   Status på sygefravær og indsatser 2019
Sygefraværstallet for hele MSB i 2018 lyder på 11,9 fraværsarbejdsdage pr. 
medarbejder. Direktionens ambitiøse mål om at opnå en samlet reduktion på 10 pct. er 
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ikke opnået, men MSB er godt på vej, og der holdes fortsat fokus på en aktiv 
sygefraværsindsats i 2019. Desuden opnår MSB byrådets målsætning om en 1,5 dages 
reduktion fra 2015 til 2018.

JLH præsenterede indstilling, som derpå blev drøftet i mødekredsen: 
 Overordnet positiv udvikling i tallene. Dog er der stadig områder, hvor der 

vurderes et væsentligt potentiale for nedbringelse af sygefravær

KW bemærkede, at:
 der er meget positivt, at der kan ses resultater ved at der bliver arbejdet med 

indsatser 

 Samtidig vigtigt, at vi fastholder opmærksomhed på området og fastholder den 
positive udvikling.

Indstillingen blev taget til efterretning. 

3.2   Orientering fra magistraten
KW orienterede kort fra mødet i Magistraten d. 4. marts

3.3   Orientering om udvalgsmødet
LH orienterede om udkast til dagsorden for udvalget: 

 Mål og resultater dagsordensættes, jf. 1.7.

3.4   Bordrunde
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Indstilling

Orientering/status på Storbylandsby II ved 
Journalisthøjskolen i Halmstadgade

1. Resume 
I 2014 blev den første Storbylandsby taget i brug i 
Marienlystvangen i Aarhus. Både beboere, Østjysk Bolig og 
Aarhus Kommune har gode erfaringer med den første 
Storbylandsby. Storbylandsbyen er en vigtig brik i viften af 
boligløsninger til socialt udsatte borgere.

I forbindelse med budget 2016 – 19 afsatte byrådet midler 
til opførelse af Storbylandsby II og efter nærmere 
udredning blev det besluttet at placere den nye 
Storbylandsby på Halmstadgade 11. Placeringen betyder 
bl.a.  at Storbylandsbyen bliver en del af Helhedsplanen 
for den tidligere Journalisthøjskole, og der bliver et 
samspil med Ovartaci Museet og de forskellige 
socialøkonomiske virksomheder og faciliteter i på 
Journalisthøjskolen.

Storbylandsby II er aftalt som et samarbejdsprojekt 
mellem Østjysk Bolig og Aarhus Kommune. Østjysk Bolig 
opfører de i alt 40 almene familieboliger, hvoraf Aarhus 
Kommune anviser til halvdelen. Service -og fællesarealer 
finansieres af Aarhus Kommune.

I slutningen af 2017 vedtog Byrådet en lokalplan for 
området og i 2018 er de nærmere vilkår for Østjysk Boligs 
køb af grunden forhandlet på plads. Der er udarbejdet 
projektforslag, og der planlægges med byggestart 
september 2019 og ibrugtagning september 2020.
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses 
(MSB) afsatte anlægsmidler på 1 mio. kr. til service -og 

Til Rådmanden
Fra Økonomi Fællesstab
Dato 7. marts 2019
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fællesareal frigives i forbindelse med årsregnskabet for 
2018.

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) at orienteringen tages til efterretning og at der 
arbejdes videre med realisering af den ny Storbylandsby på 
Halmstadgade i samarbejde med Østjysk Bolig og efter den 
opstillede tidsplan

3. Baggrund
Der er mangel på billige boliger til socialt udsatte borgere i 
Aarhus. Derfor er der et behov for og et ønske om at 
etablere flere boligløsninger til byens særligt udsatte 
borgere.  Storbylandsbyen hører hjemme i denne vifte af 
boligløsninger.

Den første Storbylandsby blev taget i brug i 
Marienlystvangen i 2014. Både beboere og Sociale Forhold 
og Beskæftigelse har gode erfaringer med den første 
Storbylandsby.

Aarhus Byråd har på den baggrund i budget 2016 – 19 
afsat anlægsmidler til den nye Storbylandsby, idet 
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø har afsat 
anlægsmidler til kvoten til 40 almene familieboliger og 
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 
har afsat anlægsmidler på 1 mio. kr. til service -og 
fællesarealer. 

Efter nærmere udredning blev det besluttet at placere den 
nye Storbylandsby på Halmstadgade 11. Placeringen 
betyder bl.a., at Storbylandsbyen bliver en del af 
Helhedsplanen for den tidligere Journalisthøjskole, og der 
bliver et samspil med Ovartaci Museet og de forskellige 
socialøkonomiske virksomheder og faciliteter i på 
Journalisthøjskolen

I løbet af 2017 blev der på grundlag af de gennemførte 
evalueringer og workshops udarbejdet skitser og 
projektforslag til den nye Storbylandsby, og der blev 
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gennemført en lokalplan for området, hvor 
Storbylandsbyen skal opføres.

4. Ydelse /effekt

En Storbylandsby er et boligområde, hvor almindelige 
borgere bor side om side med socialt udsatte borgere, 
således at beboerne kan drage nytte af hinandens 
ressourcer. 

Den nye Storbylandsby opføres på et kommunalt areal 
beliggende ved siden af Journalisthøjskolen.

Storbylandsbyen kommer til at bestå af 40 almene 
familieboliger, hvoraf 20 boliger forbeholdes udsatte 
borgere, mens 20 udlejes på almindelig vis gennem 
Østjysk Bolig. 

Byggeriet er i 1 og 2 etager. Lavt mod boldbanerne og 
højere mod det kommende nye boligområde på 
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Journalisthøjskolen. 20 af boligerne er små to-rums boliger 
på ca. 50 m2, 14 af boligerne er to-rums boliger på ca. 60 
m2 og 6 af boligerne er ca. 85 – 90 m2 og indeholder et 
ekstra værelse. Bruttohuslejen for den mindste bolig på 50 
m2 vil blive ca. 4.500 kr. pr. mdr. og for en bolig på 60 
m2 vil bruttohuslejen udgøre ca. 5.300 kr. pr. mdr.

Den forskellige boligstørrelse og samt de større boliger 
muliggør en differentieret beboersammensætning. De små 
boliger er som udgangspunkt til socialt udsatte borgere, 
men det er intentionen at udsatte borgere og 
ressourcestærke borgere kommer til at bo spredt i 
byggeriet. De store boliger muliggør samtidig, at familier 
kan bo i bebyggelsen.

I de bygninger der bevares på Journalisthøjskolen 
etableres service– og fællesarealer. Endvidere vil beboerne 
i Storbylandsbyen få adgang til de øvrige fællesarealer, 
kantine, cafe, værksteder, auditorier, m.m. Der lægges op 
til, at Storbylandsbyen bliver en integreret del af den nye 
bebyggelse og aktiviteterne i området, når 
Journalisthøjskolen nedlægges. Storbylandsbyens beboere 
forventes således at få mulighed for at indgå i arbejdet på 
Ovartaci Museet og i de forskellige socialøkonomiske 
virksomheder.

Samtidigt bidrager Socialforvaltningen med bostøtte og 
Østjysk Bolig med social vicevært. 

Endelig skal nævnes, at Østjysk Bolig har ansøgt fonde om 
midler til etablering af et egentligt fælleshus på grunden til 
beboerne. Hvis finansiering kan tilvejebringes vil Østjysk 
Bolig opføre fælleshuset.

 
5. Organisering 
Etableringen af den nye Storbylandsby er et 
samarbejdsprojekt mellem Østjysk Bolig og Aarhus 
Kommune. Østjysk Bolig varetager bygherrerollen og den 
efterfølgende boligadministration af de 40 almene 
familieboliger.
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Forud for projektet er der gennemført omfattende 
evalueringer af den første Storbylandsby og afholdt 
workshops med brugerinvolvering. 

Der er gennemført en omfattende lokalplanproces 
resulterende i lokalplan 1074 i 2017. De omkringliggende 
naboer - Journalisthøjskolen, Christiansbjerg 
Idrætsforening, Aarhus Tech og DR - vil blive yderligere 
orienteret inden byggeriet går i gang.

Det er Fonden Ryesgade 7 der ejer de lokaler som bevares 
på Journalisthøjskolen, og som skal rumme bl.a. Ovartaci 
Museet, socialøkonomiske virksomheder samt service -og 
fællesarealer til Storbylandsbyen. Østjysk Bolig og Aarhus 
Kommune indgår en lejeaftale/brugsretsaftale med Fonden 
vedrørende service -og fællesarealer. 

I henhold til tidsplanen forventes afholdt licitation på 
byggeriet inden sommerferien og med forventet 
byggestart september 2019 kan den nye Storbylandsby 
tages i brug september 2020.

6. Ressourcer
Aarhus Byråd har i budget 2016 – 19 afsat anlægsmidler 
til den nye Storbylandsby, idet Magistratsafdelingen for 
Teknik og Miljø har afsat anlægsmidler til kvoten til 40 
almene familieboliger og Magistratsafdelingen for Sociale 
Forhold og beskæftigelse har afsat anlægsmidler på 1 mio. 
kr. til service –og fællesarealer.

Service -og fællesarealer etableres i den del af 
Journalisthøjskolen som bevares. Faciliteterne omfatter et 
lokale på ca. 70m2, som forventes at indeholde toilet- og 
badefaciliteter, kontor og samtale-/møderum samt til 
opholdsrum og frokoststue for medarbejdere i Østjysk 
Bolig og for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og 
Beskæftigelses bostøttearbejdere.  Herudover er der 
brugsret til øvrige fællesarealer, kantine, cafe, værksteder, 
auditorier, m.m.

I henhold til forslag til brugsretsaftale skal MSB betale et 
vederlag på 100.000 kr. pr. år i 10 år til Fonden af 
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Ryesgade 7 for service – og fællesarealer på 
Journalisthøjskolen. Efter 10 år bortfalder ydelsen. I 
forbindelse med årsregnskabet for 2018 får byrådet 
forelagt en indstilling om, at vederlaget på 100.000 kr. i 
10 år finansieres indenfor det afsatte beløb på 1 mio. kr. 
til formålet.

Der er ikke afsat nye driftsmidler til bostøtten i den 
kommende Storbylandsby, og opgaven forventes 
varetaget indenfor den i forvejen afsatte økonomiske 
ramme til bostøtte indenfor Socialpsykiatri og Udsatte 
Voksne. Endvidere vil Aarhus Kommune og Østjysk Bolig i 
løbet af foråret rette henvendelse til Ministeriet for at 
drøfte mulighederne for, at ordningen med tilskud til 
sociale viceværter udvides til at omfatte ikke bare skæve 
boliger men også storbylandsbyer.

/
Bjarne Høyer Andresen 

Antal tegn: 5588Økonomi

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: okonomi@msb.aarhus.dk

Sagsbehandler: Jens Boye Nørgaard

Tlf.: 29204516

E-post: jeno@aarhus.dk
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Indstilling

Status på beskæftigelsestal- og 
beskæftigelsesindsatser i hhv. 
Langkærparken og Skovgårdsparken

1. Resume
I forhold til ghettolisten er det afgørende, at andelen af 
beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til 
arbejdsmarked eller uddannelse, ikke overstiger 40 pct. 

I den forbindelse er der mellem Aarhus Kommune og 
relevante boligforeninger - ved at blive lagt sidste hånd på 
aftaler handleplaner om uddannelse og beskæftigelse i 
forhold til to udsatte boligområder i Aarhus; 
Skovgårdsparken og Langkærparken.

Beskæftigelsesindsatserne i handleplanerne beskrives kort 
i vedlagte statusnotater. Generelt er tilbagemeldingen, at 
indsatserne har en effekt. Herudover fremgår det, at de to 
områder aktuelt er under 40 pct. i andelen af beboere 
uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:

At 1) Rådmanden tager statusnotaterne til efterretning

3. Baggrund
Forligspartierne bag ”Aftale om udsatte boligområder i 
Aarhus” er enige om, at der skal sættes ind i forhold til job 
og uddannelse i boligområder, som risikerer at blive 
kategoriseret som ”hårde ghettoer”, jf. Transport-, 
bygnings- og boligministeriets ghettoliste.

Til Rådmanden
Fra Beskæftigelsesforvaltningen
Dato D. 8. marts 2019
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I forhold til ghettolisten er det afgørende, at andelen af 
beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til 
arbejdsmarked eller uddannelse, ikke overstiger 40 pct., 
opgjort som gennemsnittet over en periode på 2 år

Der er iværksat prioriteret indsatser i forhold til følgende 
målgrupper:  
1. Kontanthjælp over 30 år
2. Arbejdsløshedsdagpenge 
3. Uddannelseshjælp og kontanthjælp under 30 år
4. Ledighedsydelse

De konkrete indsatser er ved at blive beskrevet og aftalt 
endeligt, og vil være et fokus i handleplanerne for de to 
områder. 

4. Effekt
-
5. Ydelse
-
6. Organisering 
-
7. Ressourcer
-

Bilag
Bilag 1: Statusnotat - Skovgårdsparken
Bilag 2: Statusnotat – Langkærparken

Antal tegn: 2.036Sagsnummer: 19/000297-7

Beskæftigelsesforvaltningen Sagsbehandler: Sofie Brøndt Jørgensen

Tlf.: 29 20 89 37

E-post: sobrj@aarhus.dk
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Statusnotat – beskæftigelse Langkærparken 

Forligspartierne bag ”Aftale om udsatte boligområder i Aarhus” er enige om, 
at der skal sættes ind i forhold til job og uddannelse i boligområder, som 
risikerer at blive kategoriseret som ”hårde ghettoer”, jf. Transport-, bygnings- 
og boligministeriets ghettoliste.

I den forbindelse er der mellem Aarhus Kommune og relevante 
boligforeninger indgået aftaler om handleplaner om uddannelse og 
beskæftigelse i forhold til to udsatte boligområder i Aarhus; 
Skovgårdsparken og Langkærparken. I forhold til ghettolisten er det 
afgørende, at andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning 
til arbejdsmarked eller uddannelse, ikke overstiger 40 pct. opgjort som 
gennemsnittet over en periode på 2 år.

Dette notat viser:
- Andelen af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller 

uddannelse samt 
- En status på den prioriteret beskæftigelsesindsats i Langkærparken. 

Andel af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet  
Udviklingen i andelen af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet i 
Langkærparken fremgår af nedenstående figur 1. Som det fremgår, var 37,8 
pct. af beboerne ultimo februar 2019 uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

Figur 1: Udvikling i andelen af beboere uden tilknytning til 
arbejdsmarkedet (tal fra Beskæftigelsesforvaltningen)
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Langkærparken

Det bemærkes, at der kan være usikkerhed om de seneste tal (februar), da 
der efter udbetaling af ydelser kan ske efterreguleringer. 

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Beskæftigelsesforvaltningen
Aarhus Kommune

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

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 29 20 89 37

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

Sag: 18/008329-14
Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/           
Kåre Sand Isager 
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I forhold til Langkærparken er det aftalt at der iværksættes en prioriteret 
indsats i boligområdet i forhold til følgende målgrupper:

1. Kontanthjælp over 30 år
2. Arbejdsløshedsdagpenge 
3. Uddannelseshjælp og kontanthjælp under 30 år
4. Ledighedsydelse

Af nedenstående tabel fremgår hvor mange beboere i Langkærparken der 
aktuelt er på de forskellige forsørgelsestyper, herunder i forhold til 
målgrupperne for den prioriteret beskæftigelsesrettet indsats (gul 
markering), jf. desuden afsnit om beskæftigelsesindsatser nedenfor.

Tabel 1: Forsørgelse beboere i Langkærparken (primo marts 2019)
Boligområde Forsørgelse Under 30 30+ I alt

Dagpenge 24 30 54
Fleksjob 1 40 41
Førtidspension 3 219 222
Integrationsydelse                                4 2 6
Jobafklaring                                      3 17 20
Kontanthjælp                                      2 23 25
Kontanthjælp (jobparate) 3 21 24
Ledighedsydelse 1 15 16
Løntilskud 1 4 5
Ressourceforløb                                   1 14 15
Revalidering                                      0 4 4
Selvforsørgende 310 407 717
Sygedagpenge 6 32 38
Uddannelseshjælp                                  8 0 8

Langkærparken

Uddannelseshjælp (uddannelsesparate) 23 0 23
I alt 390 828 1.218

Følgende indsatser er igangsat i forhold til Langkærparken

 Indsats for dagpengemodtagere
Dagpengemodtagere med bopæl i Langkærparken er tildelt en 
virksomhedskonsulent som personlig jobformidler. Der er primært tale 
om virksomhedskonsulenter fra ekstern aktør, men nogle beboere er 
også tilknyttet jobcentrets egne virksomhedskonsulenter. 
Virksomhedskonsulenterne assisterer gruppen til at blive 
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selvforsørgende hurtigst muligt, via virksomhedsvendte samtaler og 
forløb. De jobsøgende i denne målgruppe bliver løbende prioriteret i 
formidlingsindsatsen. Der bor aktuelt 54 beboere på dagpenge i 
Langkærparken. 

 Ledighedsydelse
Der er aktuelt 16 beboere på ledighedsydelse i Langkærparken, jf. tabel 
1. Ved overgang til fleksjob tæller beboerne ikke med som værende på 
offentlig forsørgelse. Alle beboere i målgruppen er tilknyttet en 
virksomhedskonsulent (dog ikke eventuelle beboere, som er undervejs 
til rehabiliteringsteamet) og modtage en individuel og tæt indsats. Alle 
jobklare beboere deltager også i en ugentlig JOBklub mhp. jobsøgning.

 Uddannelseshjælp og kontanthjælp under 30 år
Der er tilknyttet en kombineret virksomhedskonsulent og fremskudt job 
og uddannelsesvejleder til områdets beboere under 30 år. Der er aktuelt 
36 beboere under 30 år på uddannelseshjælp og kontanthjælp, jf. tabel 
1. Medarbejderens rolle er at være opsøgende i forhold til job og 
uddannelse for områdets unge. 

 Virksomhedscenter
Der er i samarbejde med AL2Bolig etableret et virksomhedscenter med 
6 pladser, som er forbeholdt områdets beboere. Målet er er via 
virksomhedspraktik og løntilskud at gøre beboere fra området på 
kontanthjælp klar til ordinær beskæftigelse. 

Herudover er der indledende drøftelser om: 

 Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år
Der bor aktuelt 23 aktivitetsparate beboere på kontanthjælp over 30 år i 
Langkærparken, jf. tabel 1. 

 Indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år
Der er aktuelt 21 jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år i 
området, jf. tabel 1.

 Jobcafe i området
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Statusnotat – beskæftigelse Skovgårdsparken 

Forligspartierne bag ”Aftale om udsatte boligområder i Aarhus” er enige om, 
at der skal sættes ind i forhold til job og uddannelse i boligområder, som 
risikerer at blive kategoriseret som ”hårde ghettoer”, jf. Transport-, bygnings- 
og boligministeriets ghettoliste.

I den forbindelse er der mellem Aarhus Kommune og relevante 
boligforeninger indgået aftaler om handleplaner om uddannelse og 
beskæftigelse i forhold til to udsatte boligområder i Aarhus; 
Skovgårdsparken og Langkærparken. I forhold til ghettolisten er det 
afgørende, at andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning 
til arbejdsmarked eller uddannelse, ikke overstiger 40 pct. opgjort som 
gennemsnittet over en periode på 2 år.

Dette notat viser: 
- Andelen af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller 

uddannelse samt 
- En status på den prioriteret beskæftigelsesindsats i Langkærparken. 

Andel beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet  
Udviklingen i andelen af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet i 
Skovgårdsparken fremgår af nedenstående figur 1. Som det fremgår, var 
38,2 pct. af beboerne ultimo februar 2019 uden tilknytning til 
arbejdsmarkedet.

Figur 1: Udvikling i andelen af beboere uden tilknytning til 
arbejdsmarkedet (tal fra Beskæftigelsesforvaltningen)
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SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Beskæftigelsesforvaltningen
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Ledelse & Politisk betjening
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Direkte e-mail:
sobrj@aarhus.dk

Sag: 18/008329-13
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Sofie Brøndt Jørgensen/ 
Kåre Sand Isager 
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Det bemærkes, at der kan være usikkerhed om de seneste tal (februar), da 
der efter udbetaling af ydelser kan ske efterreguleringer. 

Beskæftigelsesindsatser 
I forhold til Skovgårdsparken er det aftalt at der iværksættes en prioriteret 
indsats i boligområdet i forhold til følgende målgrupper:

1. Kontanthjælp over 30 år
2. Arbejdsløshedsdagpenge 
3. Uddannelseshjælp og kontanthjælp under 30 år
4. Ledighedsydelse

Af nedenstående tabel fremgår hvor mange beboere i Skovgårdsparken der 
aktuelt er på de forskellige forsørgelsestyper, herunder i forhold til 
målgrupperne for den prioriteret beskæftigelsesrettet indsats (gul 
markering), jf. desuden afsnit om indsatser nedenfor.

Tabel 1: Forsørgelse beboere i Skovgårdsparken (primo marts 2019)
Boligområde Forsørgelse Under 30 30+ I alt

Dagpenge 19 15 34
Fleksjob 1 28 29
Førtidspension 2 140 142
Integrationsydelse                                1 6 7
Jobafklaring                                      4 6 10
Kontanthjælp                                      2 28 30
Kontanthjælp (jobparate) 5 37 42
Ledighedsydelse 0 11 11
Løntilskud 2 0 2
Ressourceforløb                                   3 14 17
Selvforsørgende 277 245 522
Sygedagpenge 7 14 21
Uddannelseshjælp                                  4 0 4

Skovgårdsparken

Uddannelseshjælp (uddannelsesparate) 20 0 20
I alt 347 544 891

Følgende indsatser er siden medio 2018 igangsat i boligområdet på tværs af 
målgrupper og driftsområder:

 Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år
Som det fremgår af tabel 1, bor der aktuelt 28 aktivitetsparate beboere 
på kontanthjælp over 30 år i Skovgårdsparken. Af disse er en del 
tilknyttet en virksomhedskonsulent som personlig jobformidler under i 
indsatsen Flere skal med. Målet at beboerne via tæt opfølgning 
formidles til småjob/job via virksomhedsrettede indsatser hurtigst muligt. 
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Øvrige aktivitetsparate beboere på kontanthjælp er tilbudt en intensiv 
virksomhedsrettet indsats fra virksomhedskonsulent.

 Indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år
Der er aktuelt 37 jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år i 
området. Disse beboere er tilknyttet én virksomhedskonsulent, som 
assisterer gruppen til at blive selvforsørgende hurtigst muligt. De 
jobsøgende i denne målgruppe bliver løbende prioriteret i 
formidlingsindsatsen.

 Indsats for dagpengemodtagere
Dagpengemodtagere med bopæl i Skovgårdsparken er tildelt en 
virksomhedskonsulent som personlig jobformidler. Der er primært tale 
om virksomhedskonsulenter fra en ekstern aktør, men nogle beboere 
også tilknyttet jobcentrets egne virksomhedskonsulenter. 
Virksomhedskonsulenterne assisterer gruppen til at blive 
selvforsørgende hurtigst muligt, via virksomhedsvendte samtaler og 
forløb. De jobsøgende i denne målgruppe bliver løbende prioriteret i 
formidlingsindsatsen. Der bor aktuelt 34 beboere på dagpenge i 
Skovgårdsparken. 

 Ledighedsydelse
Der er aktuelt 11 beboere på ledighedsydelse i Skovgårdsparken. Ved 
overgang til fleksjob tæller beboerne ikke med som værende på offentlig 
forsørgelse. Alle beboere i målgruppen er tilknyttet en 
virksomhedskonsulent (dog ikke eventuelle beboere, som er undervejs 
til rehabiliteringsteamet) og modtage en individuel og tæt indsats. Alle 
jobklare beboere deltager også i en ugentlig JOBklub mhp. jobsøgning. 

 Uddannelseshjælp og kontanthjælp under 30 år
Der er tilknyttet en halv virksomhedskonsulentstilling til områdets 
beboere under 30 år. Der er aktuelt 31 beboere under 30 år som er på 
offentlig forsørgelse. Virksomhedskonsulenternes rolle er en styrket 
opsøgende kontakt i forhold til beboerne under 30 år. Målet er via en 
virksomhedsrettet indsats gør dem selvforsørgende hurtigst muligt.

 Jobkampagne og jobevent i lokalområdet
Der gennemføres løbende jobkampagner i området omkring 
Skovgårdsparken, hvor relevante jobmuligheder synliggøres og 
virksomheder rekrutteres til lokale jobevents, hvor lokale virksomheder 
med jobåbninger møder de jobsøgende beboere i Skovgårdsparken. 

 Jobcafe i området
Der afholdes løbende Jobcafe for beboerne i Skovgårdsparken via den 
boligsociale indsats på Karen Blixens Boulevard i Gellerup. Formålet 
med jobcafe er, at vejlede områdets beboere i forhold til jobmuligheder, 
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CV og jobsamtaler samt at klæde deltagerne på til at møde 
virksomhederne til de fælles jobevents i området.
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Indstilling

Bycykelsæson 2019

1. Resume
Bycykelsæsonen 2019 starter pr. 1. april 2019, hvor de 
første bycykler vil blive placeret i bycykelstativerne rundt i 
byen. I løbet af april vil alle bycyklerne komme på gaden. 
Der afholdes i år ikke noget kick-off arrangement, men der 
udsendes en pressemeddelelses. Bycykelsæson 2019 
forventes at blive den sidste sæson med de blå bycykler. 
Der planlægges i samarbejde med MTM en 
byrådsindstilling om nedlæggelse af de blå bycykler, som i 
stedet erstattes af en ny privat bycykelordning.

1. Beslutningspunkter
Det indstilles:

At 1) Rådmanden tager orienteringen til efterretning

2. Baggrund
Den årlige bycykelsæson løber fra 1. april til 1. november 
med begyndende indsamling af cykler fra 1. oktober. Fra 
1. april sættes de første bycykler på gaden, og i løbet af 
den første uge af april vil 200 cykler være placeret i 
bycykelstativerne rundt i byen. Det sikres, at alle 
annoncører er repræsenteret. I de følgende uger fyldes op 
med yderligere cykler, og senest 1. maj vil alle 450 cykler 
være på gaden.
Bycykelsæson 2019 forventes at blive den sidste sæson 
med de blå bycykler.  MTM har i 2018 indgået aftale med 
firmaet Donkey Republic om et nye privat bycykelsystem i 
Aarhus. 2018 var en testperiode med 500 nye orange 
letvægtscykler fra Donkey Republic, og erfaringerne har 
været positive. Planen er derfor at Donkey Republic 
udvider med flere letvægtscykler i 2019. Cyklerne lejes via 
en app, som forbinder cyklens lås via Bluetooth.
Med introduktion af det nye private bycykelsystem kan de 
nuværende blå kommunale bycykler udfases. Der 
udarbejdes i samarbejde med MTM en byrådsindstilling om 
nedlæggelse af de blå bycykler fra og med 2019. 

Til Rådmanden
Fra Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 8. marts 2019
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I bycykelsæsonen fra 1. april 2019 til 1. november 2019 
vil bycykelværkstedet på Skejbygårdsvej fortsat servicere 
de kommunale bycykler og sørge for vedligehold og 
reparation af cyklerne, samt udbringning og opsamling af 
bycyklerne rundt om i byen.

3. Effekt
-
4. Ydelse
-
5. Organisering 
-
6. Ressourcer
-

Antal tegn: 2.452Sagsnummer: 19/000297-6

Beskæftigelsesforvaltningen Sagsbehandler: Anne Hyldegaard

Tlf.: 20 89 20 07

E-post: anneh@aarhus.dk
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Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 13. marts 2019
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Rådhuset, lokale 390

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Fælles drøftelse sammen med Børn- og Unge-udvalget om 

Ungehandlingsplanen
3. Forberedelse af studietur til Edinburgh
4. Status på mål og økonomi, regnskab 2018
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: Sander Jensen

Tid: 16.30 – 16.35 (5 min.)

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

13. marts 2019

2. Fælles drøftelse sammen med Børn- og Unge-udvalget 
om Ungehandlingsplanen

Baggrund/formål: Fælles temadrøftelse om unges overgang fra 
grundskolen til uddannelse og job - med afsæt de nye nationale 
uddannelsespolitiske målsætninger.

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Kristian Würtz

Tid: 16.35 – 17.20 (45 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/
geja@aarhus.dk

Sag: 19/008701-1
Sagsbehandler:
Jacob Sonne/
Jan Gehlert
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Bilag:
- Bilag 1
- Baggrundsmateriale til udvalget om unges overgang 15-25 år
- Forklæde- Temadrøftelse i BU-udvalg og MSB-udvalget
- Oplæg til temadrøftelse om overgang til ungdomsuddannelse 

og beskæftigelse 15-25 år

3. Forberedelse af studietur til Edinburgh

Baggrund/formål: Udvalget har tidligere udtrykt ønske om, at 
de på et udvalgsmøde blev ”klædt på” til studieturen og forelagt 
et program.

På udvalgsmødet kommer Kim Minke, der er tidligere leder af 
Kulturinstituttet i Edinburgh, og holder et oplæg om Skotland og 
Edinburgh. 

Vedlagt som bilag er programmet for studieturen. Der arbejdes 
fortsat på at få de sidste aftaler i hus. Det endelige program 
fremsendes til udvalgsmedlemmerne umiddelbart inden 
studieturen sammen med en række praktiske oplysninger med 
mere. 

I programmet er der ud for de enkelte programpunkter foreslået 
en vært. Det er værtens opgave indledningsvist at tage ordet og 
præsentere delegationen og afslutningsvist at overrække en 
gave, som tak for besøget.

Der er ikke program om aftenen. Udvalget bedes tilkendegive, 
om der er ønske om dette. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 17.20 – 17.55 (35 min.)

Bilag:
- Program for Social- og Beskæftigelsesudvalgets studietur til 

Edinburgh

4. Status på mål og økonomi, regnskab 2018

Baggrund/formål: Hvert kvartal orienteres udvalget om status 
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på MSB’s mål og økonomi. Denne gang orienteres udvalget om 
regnskabet for 2018.

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Bjarne Høyer Andresen, Vibeke Jensen og Lotte 
Henriksen

Tid: 17.55 – 18.15 (20 min.)

Bilag:
- Oplæg om status på mål og økonomi, regnskab 2018

5. Orienteringspunkter

A) Eventuelle orienteringer

Baggrund/formål: Eventuelle orienteringer.

Metode: Mundtlig orientering. 

Ansvarlig: Vibeke Jensen/Lotte Henriksen

Tid: 18.15 – 18.20 (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: Sander Jensen

Tid:  18.20 – 18.25 (5 min.)

Bilag:
- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet
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Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 18.25 – 18.30 (5 min.)

Bilag: 
- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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