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Dokument Titel: Referat - Rådmandsmøde - 12.03.19

Dagsordens titel Referat
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Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse

 
Referat

Rådmandsmøde
12-03-2019 08:30

12-03-2019 10:30

Dato:
Tid:
Sted:

12. marts 2019
08:30 - 10:30
Rådmandens kontor, Rådhuset

Deltagere: Kristian Würtzm(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   Orientering/status på Storbylandsby II ved Journalisthøjskolen i Halmstadgade
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 Storby-landsbyen 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.



Side 2

Indstilling om:
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

Indstillingen blev præsenteret af BHA. Indstillingen blev derpå drøftet.

Indstillingen blev taget til efterretning. 

(Økonomi følger op)

2   Til drøftelse
3   Til orientering
3.1   Status på beskæftigelsestal- og beskæftigelsesindsatser i Langkærparken og 
Skovgårdsparken
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; Skovgårds-parken 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.

Indstilling om, at:
1) Rådmanden tager statusnotaterne til efterretning

Indstillingen blev præsenteret af VJ. Indstillingen blev derefter drøftet i mødekredsen: 

 Der er en difference mellem ministeriets tal og kommunens opgørelse. 

BEF forsøger at afdække, hvori denne difference består (BEF følger op).

Kan også være en forskel i opgørelserne ift., hvem der har folkeregisteradresse, 
co-adresser eller står på lejekontrakten. Der skal følges op på denne særskilte 
problemstilling (Økonomi følger op).

 KW bemærkede, at han savner en opgørelse, som viser udviklingen hos borgerne. 
Opgørelsen viser her, hvordan beskæftigelsesgraden er ift. de beboer, som på 
måletidspunktet er bosat i området.

Orienteringen blev taget til efterretning.
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(BEF følger op)

3.2   Bycykelsæson 2019
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.

Indstilling om, at: 
1) Rådmanden tager orienteringen til efterretning

VJ præsenterede indstillingen. Indstillingen blev drøftet.

Orienteringen blev taget til efterretning. 

(BEF følger op)

3.3   Orientering fra magistraten
KW orienterede om drøftelserne fra mødet i Magistraten, herunder bl.a. kanalstrategi og 
botilbudspladser:

 KW ønsker bemærkninger og talepinde om vores indsatser ift. digitalisering og 
kanalstrategi til brug for byrådsdebatten, bl.a. med udgangspunkt i tælleugen (IT 
følger op)

3.4   Orientering om udvalgsmødet
VJ orienterede om indholdet: 

 Fællesmøde med Børn- og Ungeudvalget. 

 Målopfølgning. (LH og VJ giver BHA en tilbagemelding på oplægget)

3.5   Bordrunde
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15. marts 2019
Side 1 af 4

Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 26. marts 2019
Mødetid: Kl. 16.00 – 17.30
Mødested: Radisson Blu, Edinburgh

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Evt. Byrådshenvist sag: Charter for Social Nytænkning
3. Opfølgning på Ungehandlingsplanen
4. Opgang til opgang
5. Orientering om tilfredshedsundersøgelse på døgntilbud og 

familiepleje i Familier, Børn og Unge
6. Orienteringspunkter
7. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
8. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

Ansvarlig: Anette Poulsen

Tid: 16.00 – 16.05 (5 min.)

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

26. marts 2019

2. Evt. Byrådshenvist sag: Charter for Social Nytænkning

Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 20. marts 2019 
henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Anette Poulsen

Tid: 16.05 – 16.25 (20 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:

3. Opfølgning på Ungehandlingsplanen

Baggrund/formål: På udvalgsmødet følges der op på Social- og 
Beskæftigelsesudvalget og Børn og Ungeudvalgets 
fællesdrøftelsen den 13. marts 2019 om Ungehandlingsplanen, 
som senere skal behandles i byrådet. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: 16.25 – 16.40 (15 min.)

Bilag:

4. Opgang til opgang

Baggrund/formål: Projektet Opgang til Opgang er et 4-årigt 
udviklingsprojekt, der handler om at anvende en ny, 
helhedsorienteret og relationel beskæftigelsesindsats over for 
udsatte familier i Gellerupparken. Udvalget får en præsentation af 
projektet. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: 16.40 – 16.55 (15 min.)

Bilag:

5. Orientering om tilfredshedsundersøgelse på døgntilbud 
og familiepleje i Familier, Børn og Unge

Baggrund/formål: I efteråret 2018 har Socialforvaltningen 
gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og 
pårørende tilknyttet døgntilbud og familiepleje i Familier, Børn og 
Unge.

Udvalget orienteres om resultaterne af tilfredsundersøgelsen. 
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Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 16.55 – 17.05 (10 min.)

Bilag:

6. Orienteringspunkter

A) Eventuelle orienteringer

Baggrund/formål: Eventuelle orienteringer.

Metode: Mundtlig orientering. 

Ansvarlig: Vibeke Jensen/Lotte Henriksen

Tid: 17.05 – 17.10 (5 min.)

7. 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: Anette Poulsen

Tid:  17.10 – 17.15 (5 min.)

Bilag:
- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet

8. Evt.

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 
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Side 4 af 4Ansvarlig: Anette Poulsen

Tid: 17.15 – 17.20 (5 min.)

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

Status på alternative boliger til hjemløse 
udviklet af Projekt Udenfor
 
1. Resumé
Aarhus Kommune har oplevet en fortsat stigning i antallet 
af hjemløse. Særligt antallet af unge hjemløse vokser 
mere end det øvrige Danmark.

Projekt Udenfor har sammen med en gruppe hjemløse 
bygget huse/hjem til seks hjemløse, der selv har været 
med i hele processen.  Boligerne er således bygget af de 
hjemløse selv og boligerne er flytbare. Målgruppen til 
boligerne er gruppen af hjemløse, der ikke kan finde hjem 
i en almen bolig, men har behov for en særlig boligløsning. 

Der er således behov for en bynær, men midlertidig 
placering af husene, som første skridt.

Aarhus Kommune og Udenfor nået til enighed om, at en 
midlertidig placering på arealet ved Amtssygehuset er 
mest hensigtsmæssigt. Der er efter planen tale om 
perioden til og med 2021. 

Udenfor har fremsendt byggeansøgning til Teknik og 
Miljø/Byggeri primo marts. Den behandles pr. nuværende 
med en forventet sagsbehandlingstid på en måned. 

Der mangler fortsat afklaring af en række spørgsmål, 
herunder eventuel finansiering af udgifter til leje af grund, 
men det er forventningen, at disse kan være afklaret inden 
byggeansøgningen er færdigbehandlet. 

Til Rådmand Kristian Würtz
Fra Fællesstaben Økonomi
Dato 19. marts 2019
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2. Beslutningspunkter

Økonomi/By og Bolig indstiller:

1. at status for de seks alternative boliger, herunder 
placeringen, tages til efterretning

2. at spørgsmålene vedr. leje af grund mv. søges 
afklaret i den kommende tid. Forvaltningen vender 
tilbage med en konkret indstilling medio april.

3. Baggrund
Aarhus Kommune har oplevet en fortsat stigning i antallet 
af hjemløse. Særligt antallet af unge hjemløse vokser 
mere end det øvrige Danmark.

Der har været iværksat handleplaner og en række 
strategiske tiltag i regi af både stat, satspuljer og 
kommune. Udviklingen er imidlertid fortsat. 
Velfærdsreformer og modernisering af den ældre 
boligmasse medvirker til at begrænse udbuddet af boliger, 
der kan betales af de socialt udsatte.

Figur 1. Udvikling i antal hjemløse Aarhus, 2009-2017
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UDVIKLING I  ANTAL HJEMLØSE 
AARHUS 2009-2017

Der eksisterer en væsentlig udfordring med at 
tilvejebringe boliger med en lav husleje i et tilstrækkeligt 
omfang og det har ikke været muligt at imødekomme 
behovet trods en vifte af tiltag.

Projekt Udenfor har sammen med en gruppe socialt 
udsatte og tilknyttede håndværkere bygget seks boliger til 
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de hjemløse selv. Den enkelte hjemløse får mulighed for at 
bo i den bolig de selv har været med til at bygge, men 
ejerskabet ligger fortsat ved Projekt Udenfor.

Boligerne beskrives i bilag 1. Området på Amtssygehuset 
beskrives i bilag 2.

Det er vurderingen, at boligerne kan blive stående på 
grunden ved Amtssygehuset til 2021 og evt. længere tid, 
hvis udviklingen af området trækker ud.

Projekt Udenfor har fremsendt byggeansøgning primo 
marts. Den behandles af MTM med en forventet 
sagsbehandlingstid på en måned. Inden boligerne kan 
placeres, er det nødvendigt at fjerne én af de eksisterende 
pavilloner. Det er MTMs vurdering, at det er en forholdsvis 
hurtig proces og vil kunne tilpasses de øvrige udeståender.

Der udestår stadig en egentlig leje/brugsaftale. Det er 
MSBs opfattelse, at en fornuftig løsning vil være en 
brugsaftale, hvor forvaltningen står som lejer og Udenfor 
står for de øvrige driftsomkostninger forbundet med 
boligerne. 

Leje baseret på m2

MTM har som udgangspunkt en forventning om en 
lejeindtægt baseret på det anvendte areal. Lejeindtægten 
vil skulle dækkes ind gennem beboernes huslejer. Hvor 
stort et areal man kan blive enige om, udnyttes i 
forbindelse med lejen, vil derfor være afgørende for om 
boligerne kan være tilstrækkeligt billige for beboernes 
betalingsevne.

Øvrige indsatser
Aarhus Kommune arbejder på at tilvejebringe en flerhed af 
forskellige boliger og boligtyper, der kan tilbyde den 
enkelte en bolig, der i vid udstrækning er tilpasset 
personens behov.

Aarhus Kommune har aktuelt planlagt en række boligtiltag 
for at imødegå den store udfordring med særligt de unge 
hjemløse. Aarhus Kommune deltager i 
Frikommunenetværk med henblik på at tilvejebringe 
boliger og gentænke den sociale støtte til socialt udsatte. 
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Desuden er Aarhus deltager i Hjem til alle Alliancen.

 350 nye almene boliger med en lav husleje til 
borgere med boligsociale udfordringer

 Koordineret forløb med huslejetilskud og intensiv 
beskæftigelsesindsats til en målrettet gruppe unge

 Etablering af yderligere Skæve Boliger i opgange i 
stil med Skanderborgvej.

 Etablering af yderligere udslusningsboliger som 
følge af Frikommunenetværket

4. Effekt
Der er tale om seks boliger til udsatte, hjemløse borgere 
med behov for et alternativt boligtilbud. Der er ikke et 
alderskrav på, men det er forventningen, at unge vil 
udgøre en væsentlig del af gruppen.

Anvisning varetages af Udenfor. Beboerne modtager egen 
§85 støtte i det omfang det er nødvendigt. 

5. Organisering
Fra MSB har driftschef Niels Schwartz (SUV) og kontorchef 
Kirsten Lund Frandsen (Fællesstaben Økonomi) indgået i 
drøftelserne. Fra MTM har en række medarbejdere 
deltaget – herunder kontorchef Torben Simonsen (Center 
for Miljø og Energi) samt projektleder Grethe Skriver, 
Arealudvikling og fuldmægtig Palle Schmidt, Ejendomme.

Fra Udenfor har deltaget direktør Lisbeth Pilegaard og 
souschef Gitte Albæk samt Arkitekter uden Grænser.

6. Ressourcer
Omkostningerne kan opdeles i etablering og drift. 

Etablering
Der vil være behov for at trække el og vand fra de 
nuværende installationer til boligerne og evt. fælles 
toiletvogne. 

Drift
Der vil være løbende udgifter til leje af grund; vedligehold 
af boliger og beboernes eget forbrug af el/vand. 
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Der er god gænge om en aftale mellem MSB og MTM 
omkring leje af areal og den konkrete beliggenhed samt 
installationer, herunder el og vand. Forvaltningen vender 
tilbage med en indstilling, der præciserer fordelingen af 
udgifter og finansiering mellem beboere, Udenfor og 
Aarhus Kommune. Indstillingen vil være klar medio april.

                   Bjarne Høyer Andresen

        

Tegn: 7410Socialforvaltningen

Sagsbehandler: Mads Gädda 

Rasmussen/Kirsten Lund Fransen

E-post: madga@aarhus.dk
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Indstilling

Status for Fælles om nye løsninger – 3.000 færre 
på offentlig forsørgelse

1. Resume 
I forbindelse med budgetforlig 2019 er der besluttet at 
iværksætte en række målrettede indsatser på 
beskæftigelsesområdet, som kombineret med et endnu 
tættere og forpligtende samarbejde med byens 
virksomheder og uddannelsesinstitutioner, skal bidrage til 
af få flere i job. Målsætningen er, at initiativerne skal 
medføre 3.000 færre på offentlig forsørgelse i 2019 og 
2020.

I vedlagte materiale gives der en status for:
 Udviklingen i antal offentligt forsørgede i det 

seneste år 
 Udviklingen i til- og afgang for ledige akademikere

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Koncept for opfølgning og status på mål om 3.000 
færre på offentlig forsørgelse drøftes

3. Baggrund
Antallet af kommunalt forsørgede ekskl. fleksjob er faldet 
med ca. 700 fra januar 2018 til januar 2019. Antallet er 
faldet inden for de fleste målgrupper undtaget for 
dagpengemodtagere og unge under 30 år i ressourceforløb 
eller på kontanthjælp. Derudover er antallet af 
førtidspensionister faldet lidt mindre end forventet på 
grund af en øget tilgang fra andre ydelsesgrupper, samt 
tilbagetrækningsreformen, som medfører en forhøjelse af 
folkepensionsalderen i 2019.

Til Rådmanden
Fra Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 15. marts 2019
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I det seneste år har der været en stor tilgang i juni og juli 
efterfulgt af en stor afgang i september, oktober og 
november. Afgangen i januar og februar 2019 er ca. 80 
større end afgangen i januar og februar 2018. Det 
betyder, at flere ledige akademikere er kommet i job i de 
to første måneder i år.

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

Bilag
Bilag 1: Status for antal offentligt forsørgede og til- og 

afgang for ledige akademikere

Antal tegn: 1.917Sagsnummer: 19/000297-10

Beskæftigelsesforvaltningen Sagsbehandler: Steinar Stefansson

Tlf.: 87 13 37 19

E-post: stest@aarhus.dk
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Status for mål om færre i offentlig forsørgelse

Indikator for nuværende situation

RESULTAT
s

Tabellen viser udviklingen fra januar 2018 til 
januar 2019. Det samlede fald i perioden er på 
701 fuldtidspersoner. Målet er et fald på 1.500 
hvert år indtil 2020.

Driftsområder:

• Inden for ‘Job & Uddannelse’, ‘Job & Udvikling’ 
og ‘Job, Sundhed & Ydelse’ har der været et 
fald i antallet af fuldtidspersoner.

• Inden for ‘Job & Virksomhedsservice’  har der 
været en stigning i antallet af fuldtidspersoner.

Målgrupper: 

• For blandt andet revalidering og 
integrationsydelse i program har der været et 
fald i antallet af fuldtidspersoner.

• For a-dagpenge, ledighedsydelse og 
ressourceforløb under 30 år har der været en 
stigning i antallet af fuldtidspersoner.

Fleksjob og førtidspension:

• Førtidspension er faldet mindre end forventet.

• Fleksjob er vokset med 190 fuldtidspersoner 
fra januar 2018 til januar 2019.

Note*: Opgørelsen af antal fuldtidspersoner i januar 2019 er foreløbig, da antallet af dagpenge-, sygedagpengemodtagere samt borgere i jobafklaringsforløb er opjusteret på baggrund af det 
seneste års udviklingstendens.



Til- og afgang af ledige i de akademiske a-kasser

Figuren viser den månedlige tilgang og afgang af ledige akademikere samt antallet af tilmeldte ledige ultimo 
måneden. Det fremgår, at der er en stor tilgang i juni og juli efterfulgt af en stor afgang i september, oktober og 
november. 

Afgangen på samlet set 1.611 personer i januar og februar 2019 er større end afgangen i januar og februar 2018 på 
samlet 1.529 personer. Dermed er 82 personer flere kommet i job i de to måneder i forhold de samme to måneder 
af 2018.
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Orientering fra §17.4 udvalget - integration side 1 af 2 

Indstilling

Orientering §17.4 udvalget – opstartsmøde 
den 14. marts 2019

1. Resume 
Beskæftigelsesforvaltningen har den 14. marts 2019 
afholdt et opstartsmøde med 17.4-udvalgets 
byrådsmedlemmer. 
Beskæftigelsesforvaltningen er sekretariat for 17.4-
udvalget. 

Der er vedlagt en dagsorden og et første udkast til referat 
fra opstartsmødet. 

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) rådmandsmødet tager orienteringen til efterretning. 

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

Bilag

Til Rådmanden
Fra Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 15. marts 2019



Orientering fra §17.4 udvalget - 

integration

side 2 af 2

Bilag 1: Referat (første udkast) af møde den 14. marts 
2019

Bilag 2: Dagsorden møde den 14. marts 2019 

Tegn: 841Sagsnummer: 19/000297-5

Beskæftigelsesforvaltningen

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: beskaeftigelse@aarhus.dk

Sagsbehandler: Sofie Brøndt Jørgensen

Tlf.: 29 20 89 37

E-post: sobrj@aarhus.dk

javascript:void(0);
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8. marts 2019 

Side 1 af 1 
Dagsorden til opstartsmøde i 17.4 udvalg for Integration, torsdag 
den 14. marts 2019, kl. 17.00-18.15. 

 

 

1. Introduktion til arbejdet i 17.4 udvalget, herunder  

- Fokus på at klarlægge udvalgets opgave  

- Konkretisering af temaer 

- Kommissorium udkast  

- Startpakke/baggrund (pp-tal, Beskæftigelsesplan 2019)  

   

2. Udkast til indstilling til magistraten  

- Bilag:  

a) Liste med forslag til eksterne medlemmer,  

b) Udkast til brev til eksterne medlemmer    

 

3. Kommunikation, herunder 

- Kodeks - udkast til notat  

- Pressemeddelelse – udkast  

 

4. Forslag mødeplanlægningsplan 

 

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: 18/025445-10 

Sagsbehandler: 

Sofie Brøndt Jørgensen 
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15. marts 2019
Side 1 af 3

1. UDKAST 

Referat – opstartsmøde i 17.4-udvalg torsdag den 14. marts 2019 kl. 17-
18.15. 

Deltagere: 
Lone Hindø (formand)
Knud N. Mathiesen 
Heidi Bank 
Keld Hvalsø 
Rabih Azad-Ahmad 

Vibeke Jensen (sekretariat)
Sofie B. Jørgensen (sekretariat) 
Lars Kloppenborg (BA) 

1. Introduktion til arbejdet i §17.4-udvalget 

Kommissorium 
I forhold til unge-delen blev det nævnt, at det kan være relevant at kigge på 
socio-økonomiske forhold.

De unge generelt klarer sig ok i skolen, men det er i fbm. praktikdelen der er 
problemer. 
 
Der er et ønske om at få belyst forskellen på danske unge mænd og danske 
unge med ikke-vestlig baggrund -og hvilke udfordringer der er. 

I forhold til pigerne på ungdomsuddannelser blev der gjort opmærksom på, 
at det ikke udelukkende er de boglige færdigheder mv. der er i fokus, men fx 
også deltagelse i fritidsaktiviteter. Fokus må ikke være at sende 
målgrupperne på en masse sprogkurser. Succeskriteriet er at få dem i nogle 
timers arbejde. 

I forhold til kvinderne blev det fremhævet, at det vil være givtigt at få en 
nærmere afgrænsning for at kunne rykke noget. Igen er fokus på, at få timer 
er et skridt på rette vej. 

Der blev spurgt til hvad der mere præcist ligger i offentlig forsørgelse i en 
årrække.

Det er aftalt, at: 
- Sekretariatet laver et udkast til omformulering af kommissoriets 

præambel. Mere proaktivt arbejdsmarkedsorienteret. 
Det reviderede udkast rundsendes til udvalget til bemærkninger. 

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: 18/025445-17
Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen



15. marts 2019
Side 2 af 3

- Sekretariatet laver et udkast til opgørelse af en sammenholdning af 
hvordan danske unge klarer sig vs. unge med ikke-vestlig baggrund.  

2. Indstilling til magistraten

Liste med forslag til eksterne medlemmer 

Følgende navne blev drøftet som navne i spil til en opdateret liste: 
- Rani (evt.) – fra Søndervangskolen (Alternativt Helle fra Tovshøjskolen) 
- Suma – somalier praktiker, dygtig iværksætter, madfirma  
- Lene Tanggaard – professor Aalborg Uni (unge) 
- Lone Hedelund – stor erfaring frivillige, bydelsmødre 
- Kasper Kyed 
- Afif Abdalla (palæstinenser) – har formået at få unge piger til at spille 

fodbold – har kontakt til forældre/unge. 
- Claus Bendtsen (formand for FGU-institutionen)
- Ole Christiansen, Tidligere LO-formand 
- Sana xx, indvandrer baggrund med en holdning og ”nedefra flokken”, 

har gået på Langkær gymnasium.   
- Virksomheder 

Herudover evt. Anna Pihl og Vibeke Normann (obs. skal kunne prioritere 
deltagelse). 

Herudover er der et ønske om at trække på forvaltningen, herunder bl.a. 
Anders Glahn (praktikker fra bl.a. Gellerup), Rani og Thomas Medom. 

Der er et ønske om at op til 5-7 eksterne medlemmer bliver en del af 
udvalget. Et vigtigt fokus er, at de kan klæde udvalget på. De eksterne 
medlemmer vil blive forhåndsvarslet inden den endelige indstilling til 
magistraten. 

Det er aftalt, at: 
- Sekretariatet udarbejder en revideret liste, som fremsendes til udvalget 

til afstemning/bemærkninger.  
- Sekretariat kommer med input til mulige virksomheder der kan være 

relevante at inddrage (obs. forskellige størrelser) 
- Indstilling til magistraten forventes at komme på magistratsmøde 

mandag den 1. april 2019.   

3. Kommunikation 

Pressemeddelelse 
Der vil være en pressemeddelelsen når udvalget går i gang med arbejdet. Af 
denne vil også fremgå hvem der er med i udvalget. 



15. marts 2019
Side 3 af 3Kodeks

Formålet med kodeks’et er at gøre opmærksom på vigtigheden ved at 
medlemmerne i udvalget er loyale overfor gruppen. 

Lone orienterede om, at hun planlægger at orientere om 17.4-udvalgets 
arbejde i Social- og Beskæftigelsesudvalget forventeligt den 10. april 2019.  

4. Forslag til mødeplanlægningsplan 

Udvalgets arbejde forventes færdigt marts 2020. 

Der planlægges et seminar/konference i Blixens (Gellerup) – evt. november 
2019, svarende til mellem 4-5 møde i rækken (af i alt 6 møder). 

Seminar/konference kan være en debat, som giver nogle input til de 
endelige indstillinger. 

Det næste møde i udvalget (første møde for hele udvalget, dvs. inkl. 
eksterne medlemmer) forventes at blive holdt i april/maj måned. 

Det er aftalt, at: 
- Sekretariatet laver et opdateret forslag til mødeplansoversigt 
- Sekretariatet kommer med forslag til dato for seminar/konference 
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