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Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse

 
Referat

Rådmandsmøde
11-06-2019 12:00

11-06-2019 14:00

Dato:
Tid:
Sted:

11. juni 2019
12:00 - 14:00
Rådmandens kontor, Rådhuset

Deltagere: Kristian Würtz (KW)
Erik Kaastrup-Hansen (EKH)
Lotte Henriksen (LH)
Anne Hyldegaard (AH)
Bjarne Høyer Andresen (BHA)
Jeanette L. Hoppe (JLH)
Nicholas Isak Jørgensen (referent) 

Afbud: Vibeke Jensen 

Fraværende:

Bemærk: Anne Hyldegaard deltager på vegne af Vibeke Jensen.

1   Til godkendelse
1.1   Dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. 

1.2   Referat
Referatet blev godkendt. 

1.3   Rådmandens politiske pejlemærker - 3. kvartal 
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 11. juni skal Rådmandslisten og Rådmandsmålene for 
3. kvartal 2019 drøftes og godkendes.

Det indstilles:
At 1) rådmandskredsen drøfter og godkender vedlagte Rådmandsliste over sager på vej i 
3. kvartal 2019, herunder hvorvidt der skal ageres på de enkelte sager og i givet fald 
hvordan.

Beslutning: Sagen udskydes til behandling ved rådmandsmødet d. 18. juni 2019. 
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2   Til drøftelse
2.1   Drøftelse af temaer til BP20
Der lægges op til, at deltagerne på rådmandsmødet drøfter forslag til temaer til 
beskæftigelsesplanen for 2020 (BP20). Temaerne skal efterfølgende drøftes i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2019.

Det indstilles:
At 1) forslag til temaer til BP20 drøftes

AH fremlagde indstillingen og dens forslag til temaer til beskæftigelsesplanen 2020. 

KW vurderede, at der var for mange forslag til temaer i nærværende indstilling. 

Rådmandsmødet drøftede forslagene. 

KW besluttede, at følgende temaer medtages i Social- og Beskæftigelsesudvalget: 
- 3.000 færre på offentlig forsørgelse
- Fattigdomsredegørelsen i bredere forstand – møntet på f.eks. børnefamilier uden 

beskæftigelse. 
- Indsatser i forhold til integration og udsatte boligområder
- Ungeindsatser 
- Repatrieringsindsatsen

Det betyder, at de øvrige forslag skal sorteres fra. 

BEF følger op. 

2.2   Forslag til frikommuneforsøg i MSB
På rådmandsmødet d. 19.2.2019 blev det besluttet, at Social og 
Beskæftigelsesforvaltningen skulle arbejde videre med to forslag til nye 
frikommuneforsøg i perioden 2019 – 2023:

a. Langtidsledige tager teten – borgerbudgetter i beskæftigelsesindsatsen

b. Styrkelse af den borgerrettede, den tværfaglige og den organisatoriske kvalitet i 
Psykiatriens Hus i Aarhus.

I det efterfølgende arbejde med at udvikle forslagene blev Beskæftigelsesforvaltningen 
opmærksom på, at den nye forenklede lovgivning på området giver en række muligheder 
for beskæftigelsesarbejdet, som man er i fuld gang med at udforske lokalt.

Det vurderes derfor ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for et 
frikommuneforsøg på området.

Det indstilles:
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At 1) der arbejdes videre med forslag til frikommuneforsøg omkring Psykiatriens Hus i 
samarbejde med Region Midtjylland

At 2) der ikke arbejdes videre med et forslag til frikommune forsøg vedr. 
borgerbudgetter i Beskæftigelsesindsatsen

KW godkendte indstillingens at-punkter. Derudover ønskede KW et (telefon)møde med 
Annette Brøndum med henblik på gennemgang af forslaget omkring Psykiatriens Hus. 
SOC følger op og koordinerer med O&L. 

3   Til orientering
3.1   Orientering fra magistraten
-

3.2   Orientering om udvalgsmødet
KW ønskede at omprioritere dagsordenen til udvalgsmødet (så vidt muligt), således at 
MSB’s økonomiopfølgning 1. kvartal rykkes frem på dagsordenen. 

3.3   Bordrunde
KW ønskede at aflyse mødet for byrådsudpegede bestyrelsesmedlemmer på det sociale 
områder. I stedet udarbejdes en alternativ orienteringsløsning. SOC følger op. 
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Opfølgning på budgetforlig 1. kvartal 2019 Side 1 af 1 

Indstilling

Opfølgning på budgetforlig efter 1. kvartal 2019

Hermed fremsendes opfølgninger på aftaler i budgetforlig 
vedrørende Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

1. Resume 
For 1. kvartal er der fulgt op på i alt 18 punkter. For 2 
punkter foreslås opfølgningen afsluttet i regi af nærværende 
kvartalsvise opfølgninger for i stedet enten at ophøre eller 
overgå til almindelige driftsopfølgninger eller evalueringer 
jf. forligsteksterne. De resterende punkter har angivet nye 
foreslåede opfølgningstidspunkter.

I oversigten er desuden inkluderet de opfølgningspunkter, 
som ikke har opfølgning i 1. kvartal, til orientering om disses 
næste opfølgningstidspunkt.

2. Beslutningspunkter
At 1) Opfølgningslisten med angivelse af forslag til nye 
opfølgningstidspunkter drøftes og godkendes.

Bilag
Bilag 1: Opfølgningsliste – Budgetforlig – 1. kvartal 2019

Til Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Fra Økonomi Sekretariatet
Dato 25. juni 2019

Antal tegn: 1068

Sagsbehandler: Mads Bundgaard

Tlf.: 89 13 33 34

E-post: madbun@aarhus.dk

Økonomi

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: okonomi@msb.aarhus.dk
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BUDGETFORLIG 2019-2022

# OPGAVE ANSV
ARLI
G

STATUS NÆSTE 
OPFØLGNI
NG

1 Udsatte 
boligområder 

MTM
BA 
MSB

Forligstekst:
”Et bredt flertal af byrådets partier indgik 18. juni 2018 en aftale om byens udsatte boligområder. Aftalen 
indebærer en massiv fysisk omdannelse af byens hårdest udsatte boligområder kombineret med målrettede 
sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser.
(…)
Der afsættes derfor 63 mio. kr. i indeværende budget til området jf. Magistratens budgetforslag og forliget om 
udsatte boligområder.”

MSB har særligt ansvar for:
1. At bidrage til handleplanerne for forebyggelse i risikoområder.
2. At bidrage til den helhedsorienterede indsats i projekt ”Opgang til opgang”
3. At iværksætte beskæftigelsestiltag mhp. at løse de beskæftigelsesmæssige udfordringer i de udsatte 

boligområder. 
1.1 Forebyg

gelse i 
risiko-
område
r

Økon
omi 
(BB)

Fra ”aftale om udsatte boligområder”:
”Med den nye definition af udsatte boligområder og ghettoområder, som er aftalt mellem et flertal af partierne i 
Folketinget d. 9. maj, har Aarhus Kommune fire boligområder på ”ghettolisten”. Det er Gellerup/Toveshøj, 
Bispehaven, Skovgårdsparken og Langkærparken. De to førstnævnte defineres tillige som ”hårde ghettoer”. 
Det er afgørende, at der sættes ind, så der ikke er flere boligområder i Aarhus, der lander i kategorien ”hårde 
ghettoer” – og at der holdes tæt øje med, at øvrige boligområder i byen ikke udvikler sig negativt.
Der vil være behov for at udvikle handleplaner i fællesskab mellem kommune, boligforening og øvrige aktører.”

Status:
Der er udarbejdet handleplaner for risikoområderne: Langkærparken og Skovgårdsparken. Første fase indeholder 
sociale indsatser samt øvrige tiltag, der forventelig eller forhåbentlig kan bidrage til at områderne ikke bliver 
defineret som “hårde ghettoer” fremadrettet - det vil sige pr. 1.12.2019

I Langkærparken har de beskæftigelsesrettede indsatser sammen med aktivt brug af fleksibel udlejning gjort, at 
Langkærparken ikke længere optræder på ghettolisten pr. 1. december 2018

I Skovgårdsparken har parterne Brabrand Boligforening, Arbejdernes Andelsboligforening og Aarhus kommune 
besluttet at arbejde intensivt med at nedbringe andelen af borgere udenfor arbejdsmarkedet. 

3. kvartal 
2019
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Der er tale om flere spor: 
1) Fremskudt prioriteret beskæftigelsesindsats i Skovgårdsparken
2) Flyttehjælp til beboere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet og som ønsker at flytte fra 

Skovgårdsparken (økonomisk ramme til flytning af 20 beboere)
3) Særskilt indsats fra Borgerservice med henblik på at forebygge og intensivere arbejdet med 

“spøgelsesbeboere”, det vil sige ulovlig fremleje. 

Uagtet indsatsen er det fortsat uvis om det lykkes at forebygge/afværge at Skovgårdsparken kommer på den 
“hårde ghettoliste” pr. 1.12.2019

1.2 Opgang
-til-
opgang

BEF Fra ”aftale om udsatte boligområder”:
”Forligspartierne er enige om, der er behov for en mere håndholdt, mere koordineret og mere helhedsorienteret 
indsats i forhold til familiernes samlede situation i stedet for de enkelte indsatser
(…)
Forligspartierne er derfor enige om at igangsætte opgang-til-opgang som et samlet metodeudviklingsprojekt på 
tværs af forvaltninger. Organiseringen af opgang-til-opgang beskrives nærmere i oplægget om organisering som 
fremsendes til Magistraten (jf. senere afsnit) i oplægget vil indgå en oversigt over forventede effekter, tidligere 
erfaringer og evidens samt en beskrivelse af sammenspillet med den boligsociale indsats og frivillige indsatser.”

Status:
Opgang til opgang har modtaget 23 mio. i medfinansiering fra Den A.P. Møllerske fond. Der er ansat 10 
medarbejdere og en teamleder, som startede arbejdet medio maj måned.

2. kvartal 
2019

1.3 Beskæft
igelse

BEF Fra ”aftale om udsatte boligområder”:
”Forligspartierne er enige om, at der er behov for at løse de beskæftigelsesmæssige udfordringer i de udsatte 
boligområder.

- Mangfoldighed forfra
- Flere fritidsjobs
- Investeringsmodeller
- Lokal jobskabelse – ”Byg Op”

Status:
Der er en indledende dialog med MBU omkring fritidsjobsindsatsen, som forventes forankret hos MBU.  MSB har 
fritidsjobindsats i forhold til nogle af de unge (Hot Spot Erhverv i Ungdommens Uddannelsesvejledning), men har 
ikke en samlet opfølgning på de 1.000 fritidsjobs der er målsætningen for Aftalen om Udsatte boligområder. 

Fritidsjobindsatsen hos BEF (HOT Spot) og Byg Op er startet.

2. kvartal 
2019

2 Psykiatriens 
Hus
7 mio. kr. afsat 

MSB
SOC

Forligstekst:
”Med de store omlægninger i sundhedsvæsnet vil der fortsat være et pres på psykiatriområdet. Forligspartierne 
anmoder Sociale forhold og Beskæftigelse samt Borgmesterens Afdeling om at holde fokus på initiativer, der kan 

3. kvartal 
2019
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årligt oveni 5 
mio. kr. fra 
B2018

(BA) aflaste presset på psykiatriområdet med udgangspunkt i erfaringerne fra Psykiatriens Hus og afrapportere til 
Byrådet vedrørende mulige tilgange.”

Status:
Psykiatriens Hus er blevet taget gradvis i brug siden februar og er nu fuldt etableret. Det kommunale og regionale 
fællesskab har fokus på tidlige indsatser, forebyggelse samt fokus på at understøtte borgere i mestring af 
hverdagen. Psykiatriens Hus skal understøtte borgere i overgangen mellem forskellige indsatser. Der arbejdes 
dialogbaseret og med inddragelse af netværk.

Psykiatriens Hus rummer 8 kommunale og 8 regionale ambulante overnatningspladser, akut krisehjælp ved 
kontakt til Socialvagten, åben rådgivning, kurser ved Recoveryskolen, café, gruppetilbud og andre aktiviteter. Det 
er ambitionen, at frivillige er til sted i huset, da Psykiatriens Hus har en mulighed for at skabe rammerne for 
netværksdannelse i og udenfor huset gennem et aktivt samarbejde med frivillige bruger- og 
pårørendeorganisationer. Ved at tilbyde udlån af husets lokaler til frivillige og brugerstyrede aktiviteter skabes et 
rum for interessebårne aktiviteter og netværksdannelse.

3 Jobs og 
aktiviteter for 
psykisk syge 
førtidspension
ister
0,6 mio. kr. i 
2019 og 2020

MSB
BEF
(SOC)

2. kvartal 
2019

4 Hjemløse
2 mio. kr. årligt

MSB
SOC

Forligstekst:
”Antallet af hjemløse i Aarhus er stigende, og den seneste hjemløsetælling viste, at særligt antallet af unge 
hjemløse er stigende (…) Byrådet besluttede i efteråret 2017 at iværksætte en kortlægning og masterplan på 
hjemløseområdet (…) Forligspartierne ønsker, at der skabes et råderum til handling på området, og afsætter 2 
mio. kr. årligt fra og med 2019 til effektive indsatser for at hjælpe borgere ud af hjemløshed ved at skaffe og 
fastholde flere i egen bolig samt forebygge hjemløshed.

Status:
I Aarhus Kommune er Masterplan på hjemløseområdet rammen for det videre arbejde med at forebygge og 
afhjælpe hjemløshed. Masterplanen har fokus på den tidlige og helhedsorienterede indsats. Masterplanen skal 
implementeres ved, at der lokalt ”løftes i flok”. Dvs. at der er behov for samarbejde på tværs af kommunale, 
private og regionale aktører/tilbud.
 
Masterplanen på hjemløseområdet blev vedtaget i byrådet den 6. marts 2019. Her tilsluttede byrådet sig blandt 
andet, at de 2 mio. kr., der blev afsat ved budgetforliget for 2019, anvendes til særlige støtte og boligløsninger til 
de helt unge hjemløse mellem 18 og 24 år. Udmøntningen af midlerne sker i samarbejde med SAND- de 
hjemløses landsorganisation og Udsatterådet. 

3. kvartal 
2019
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Der er disponeret 0,5 mio. kr. til boligsocial vicevært i forbindelse med Ungdomskulturhuset. Arbejdet med 
udmøntning af de resterende midler pågår i øjeblikket. 

5 Børnehandica
pområdet - 
Tættere på 
familien
1 mio. kr. i 
2019. 5 mio. 
kr. årligt 
fremover

MSB
SOC

Forligstekst:
”På baggrund af statistikken for 2017 er der allerede igangsat tiltag, der skal styrke sagsbehandlingen på de 
punkter, hvor der oftest hjemvises sager, herunder vejledningsmaterialer og undervisning til rådgiverne (…)
Forligspartierne er enige om, at der er behov for at styrke sagsbehandlingen på handicapområdet for børn, så 
samarbejdet mellem forældrene og kommunen bliver styrket, og der bliver skabt en mere tillidsfuld og 
tryghedsskabende samarbejdsrelation mellem forældre og kommunen. Det er særligt tættere 
myndighedsopfølgning samt elementerne fra projekt ”Tættere på Familien”, hvor en midtvejsevaluering af 
projektet viser, at forældre i projektet oplever højere trivsel og mere tilfredshed end forældre, der ikke deltager i 
projektet, der skal omsættes.”

Status:
Processen omkring styrkelse af handicapområdet for børn har medført en række tiltag, som alle har afsæt i de 
læringspunkter, som er fremkommet i dialogprocessen med forældre til børn med handicap.  Der iværksættes 
bl.a. et kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere i Handicapcentret for Børn, hvortil der i 2019 afsættes 
0,5 mio. kr. 

De resterende 0,5 mio. kr. i 2019 afsættes til videreførelse af Tættere på Familien. Tættere på Familien forlænges 
som projekt fra 2020 og udvides til at omfatte 25 % af familierne på børnehandicapområdet. Til dette afsættes de 
5 mio. kr. fra B2019. Med medfinansierede midler fra Socialforvaltningen på 2,2 mio. kr. vil ca. 25 procent af 
familierne på Handicapcentret for Børn kunne køre videre efter Tættere på Familien modellen. 
   

Afsluttes?

6 Styrket 
indsats mod 
misbrug
0,55 mio. kr. 
årligt

MSB
SOC

Forligstekst:
”Forligspartierne anerkender en sammenhæng mellem psykisk sårbarhed, hjemløshed og misbrug. Derfor 
afsætter forligspartierne 0,55 mio. kroner årligt til at styrke indsatsen for at fastholde motivationen hos de 
misbrugere, der ytrer ønske om at komme ud af deres misbrug.”

Status:
Tiltaget om styrket indsats mod misbrug er indarbejdet som et initiativ i den Masterplan for hjemløse, som 
byrådet vedtog den 6. marts 2019. 
 
I Masterplan for hjemløse er der afsat 0,55 mio. kr. årligt til strakstilbud til de mest udsatte brugere af rusmidler. 
I samarbejde med SAND og Udsatterådet arbejdes der i øjeblikket på at udvikle et tilbud indenfor den 
økonomiske ramme, der fokuserer på opsporing og brobygning, indskrivning og opstart i behandling samt 
fastholdelse i behandlingen. Der lægges op til et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere i såvel 
kommunalt som regionalt og privat og frivillig regi. 

2. kvartal 
2019
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Derudover arbejdes der på at beskrive en udvidet model, som også omfatter et egentlig tilbud om opsøgende og 
udgående straksbehandling – noget der ikke er midler til indenfor den angivne økonomiske ramme. 

7 Forebyggelse 
af vold mod 
børn
0,5 mio. kr. 
årligt

MSB
SOC

Forligstekst:
”Forligspartierne ønsker derfor at styrke den forebyggende indsats, således at mistrivsel hurtigere opfanges, og 
færre børn og unge vokser op i et hjem med vold. Forligspartierne afsætter 0,5 mio. kr. årligt til en forøget 
indsats. Forligspartierne ønsker, at afdelingen afsøger muligheden for at inddrage eksterne organisationer, der 
allerede har fokus på problemstillingen, i planlægningen og udførelsen af indsatsen.”

Status:
Socialforvaltningen afholdte i maj 2019 kick-off konference om forebyggelse af vold mod børn med deltagelse af 
forskellige magistratsafdelinger samt civilsamfundsorganisationer. Formålet med konferencen var at skabe de 
gode ideer til hvilke initiativer, som projektet skal arbejde videre med. Konferencen resulterede i 120 gode idéer, 
som projektgruppen nu skal arbejde videre med og koge ned til de konkrete initiativer, som der skal realiseres i 
projektet. Udvælgelsen af konkrete initiativer til den forebyggende indsats sker i et samarbejde mellem Driftschef 
Ruth Lehm og Børnecentret.

2. kvartal 
2019

8 1.500 færre 
på kommunal 
forsørgelse 
årligt

MSB
BEF

Forligstekst:
”I forhold til det oplæg, der indgår i Fælles om nye løsninger, forhøjes målsætningen med 300 om året, så 
målsætningen er at flytte 1.500 borgere til selvforsørgelse i to år – svarende til 125 om måneden eller 3.000 i 
løbet af de to år.
(…)
Forligspartierne tilslutter sig de konkrete initiativer, som ligger i Fælles om nye løsninger. Samtidig ønsker 
forligspartierne at følge udviklingen måned for måned og er klar til løbende at tilpasse indsatsen og tage nye 
initiativer, så det sikres, at målsætningen opnås.”

Status:
Hovedparten af initiativerne under investeringsmodellerne er igangsat, mens de sidste er under udvikling og 
implementering i driftsområderne. Det er udviklet to interne opfølgningsværktøjer, der 1) følger op på 
nettomåltallet om 125 færre på offentlig forsørgelse om måneden fordelt på målgrupper samt 2) en der løbende 
følger op på initiativerne under investeringsmodellerne. 

Målet om 125 færre på offentlig forsørgelse om måneden er blevet aldersafgrænset til 16 til 64-årige grundet 
tilbagetrækningsreformen. Status på nettomåltallet er dermed, at der fra december 2018 til marts 2019 har 
været et fald i offentlig forsørgede på 191, hvilket er under målet. Én af de store udfordringer ved opnåelse af 
nettomåltallet er tilgangen til målgrupperne, som er svær at styre. Det ses dog, at der rent produktionsmæssigt 
bliver produceret over det forventede mål på specielt ordinære jobs til borgere indenfor AC-området samt øvrige 
ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere. 

Primo juni igangsættes kampagnen ”Det betaler sig”, hvor budskabet er, at det betaler sig for virksomhederne at 

2. kvartal 
2019
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bruge jobcentret til at finde det helt rette jobmatch.   Den første fase af kampagnen vil køre på de sociale medier 
i Aarhus Kommune.   I uge 37 vil der være en fuld lancering af ’Det betaler sig’, hvor der udover annoncering på 
de sociale medier, også annonceres på plakater i byrummet (busser og busstoppesteder) samt diverse trykt 
kampagnemateriale mv.

BUDGETFORLIG 2018-2021

# OPGAVE ANSV
ARLI
G

STATUS NÆSTE 
OPFØLGNI
NG

9 Bedre 
overgang fra 
barn til 
voksen
Afsat 1 mio. kr. 
i 2018

SOC Opfølgning på:
a. Nedsættelse af udvalg, samt forelæggelse af konkrete anbefalinger for Byrådet:
”For at sikre mere smidige overgange fra barn til voksen med fokus på tryghed for den enkelte borger med 
handicap og dennes pårørende har Byrådet besluttet, at der skal nedsættes et udvalg, der skal analysere 
overgange og komme med konkrete forslag til, hvordan disse kan styrkes.”

b. Muligheder for at nedsætte sagsmængde og skabe overblik i 2018
”Et afgørende element i overgangene er socialrådgivernes tid til den enkelte sag. Derfor skal der ses på 
mulighederne for at nedsætte sagsmængden og dermed skabe mere overblik, stabilitet og holdbare løsninger.

c. Vurdering af muligheder for videreførelse via den Social Investeringsfond

Status:
Nedsættelse af udvalg/styregruppe, samt forelæggelse af konkrete anbefalinger for Byrådet:
Styregruppen for Bedre Overgange med repræsentanter fra faglige organisationer og brugerorganisationer er 
kommet med anbefalinger til fem prototyper, der nu afprøves i forandringsprojektet ”Sammenhæng i overgang til 
voksenlivet” fra 1. april 2019 og et år frem. Prototyperne er udarbejdet på baggrund af indsigter fra borgere, 
pårørende og medarbejdere om udfordringerne i forhold til at skabe gode og sammenhængende overgange. 
Der er opmærksomhed på, at erfaringerne fra forandringsprojektet skal tænkes sammen med 
Ungehandlingsplanen på tværs af MSB og udmøntningen af den kommende kommunale ungeindsats (KUI).

Muligheder for at nedsætte sagsmængde og skabe overblik i 2018
Der lægges op til i forandringsprojektet, at der anvendes 1 mio. kr. afsat i B2018 og 1 mio. kr. fra 
Socialforvaltningens opsparing til at styrke de berørte myndigheds-og udførerområder, der indgår i afprøvningen.

Vurdering af muligheder for videreførelse via den Social Investeringsfond 
Med den nuværende udmelding fra Borgmesterens Afdeling ang. den Sociale Investeringsfond forventes det ikke, 

1. kvartal 
2020
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at overgange fra barn til voksne kan tænkes ind under fonden.

10 Indsatser på 
beskæftigelse
sområdet

BEF

10.2 Fintun
ing af 
arbejd
sgang
e

BEF Forligstekst:

”Forligspartierne ønsker, at Beskæftigelsesforvaltningen i videst muligt omfang udnytter analyser og kommende 
regelændringer med færre proceskrav til at ’fintune’ arbejdsgange og de interne dokumentationskrav, så alt 
overflødigt bureaukrati skæres væk.”

Status:
Regeringen har den 15. november fremlagt forslag til regelforenkling af beskæftigelsesindsatsen.  Forslaget har 
været i høring, men der er endnu ikke kommet endeligt lovforslag. 
Beskæftigelsesforvaltningen vil, når det endelige forslag kommer, gentænke arbejdsgangene med baggrund i de 
lettelser, der kommer som følge af regelforenklingerne.  

3. kvartal 
2019

11 Investeringer 
i et nært og 
sammenhæng
ende 
sundhedsvæs
en

BA
SOC/
BEF/Ø
kono
mi

2. kvartal 
2019

12 Strategi for 
jordkøb

Økon
omi 
(BYG)

Forligstekst:
”Byrådet har besluttet en anden model for grundkøb, når det gælder boliger for borgere i Sundhed og Omsorg og 
Sociale Forhold og Beskæftigelsestilbud samt fritidsfaciliteter. Modellen understøtter, at placeringen af tilbud og 
de afledte økonomiske konsekvenser heraf underlægges en politisk prioritering. Samtidig udfordres de 
pågældende afdelinger dog, da der er ønsker om placeringer i bestemte og nogle gange attraktive områder af 
byen, ud fra et nærhedsprincip. Det igangsatte strategiarbejde skal derfor også undersøge, om der er muligheder 
for forbedringer i retningslinjer og finansieringsgrundlag for afdelingerne samtidig med, at den politiske 
prioritering af frie jordressourcer fastholdes, og at der er midler nok til at sørge for forsyningen på områder, hvor 
Byrådet eller lovgivningen har prioriteret forsyning i bestemte områder.”
 
Status:
MSB har en række punkter, hvor MSB har anført uenighed med BA’s oplæg til en revideret strategi:

- MSB mener, at magistratsafdelingerne skal have lige adgang til kommunal jord til at opfylde den 
kommunale forsyningsforpligtigelse (skoler, børnehaver, boformer, lokalcentre mv.) og at MSB og MSO 
skal have samme adgang til kommunal jord til almene handicapboliger, ældreboliger og plejeboliger som 
boligforeninger har til kommunal jord til deres almene byggerier.

3. kvartal 
2019
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- MSB mener, at magistratsafdelingerne skal betale samme pris for kommunal jord til at opfylde den 
kommunale forsyningsforpligtigelse.

- MSB mener, at MSB og MSO skal ligestilles med boligforeninger med hensyn til prisen for kommunal jord 
til alment byggeri. Der er konkret uoverensstemmelse omkring max prisen per byggerets-m2. 

BA's oplæg blev drøftet på Magistratsmøde den 4. februar 2019. Der foreligger ingen aftale om den videre proces.

13 Social 
Investeringsf
ond

BA
(SOC/
Økon
omi)

”Byrådet har tidligere besluttet, at Borgmesterens Afdeling efter koordinering i Økonomistyregruppen udarbejder 
en årlig opgørelse af gevinsterne ved indtægtsoptimering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. De opgjorte 
årlige gevinster i budgetperioden, der ellers ville tilfalde kommunekassen, tilføres fonden, indtil der er sikret en 
indskudskapital på 40 mio. kr. Forligspartierne anmoder Borgmesterens Afdeling om – under inddragelse af 
magistratsafdelingerne – at udarbejde en indstilling til byrådet i foråret 2018 med et konkret oplæg til 
organisering og retningslinjer for fonden”

Status:
Borgmesterens Afdeling forventes snart at præsentere et endeligt oplæg til konstruktionen af kommunens Sociale 
Investeringsfond. Sociale Forhold og Beskæftigelse er blevet præsenteret for et udkast til oplægget, hvoraf det 
fremgår, at fonden etableres med et ”eksternt råd” bestående af tre fagligt kompetente eksterne medlemmer. 
Rådet vil have en rolle som indstiller af forslag. Bemyndigelsen til at igangsætte indsatser og indgå kontrakter 
placeres i Borgmesterens Afdeling. 

Sociale Forhold og Beskæftigelse har på baggrund af oplægget udarbejdet 5 mulige forslag som kunne tænkes i 
regi af fonden. Disse er blevet præsenteret for Borgmesterens Afdeling men umiddelbart ikke fundet relevante. 
Derfor afventer MSB i første omgang at oplægget bliver endeligt og der dermed kan komme mere klarhed over 
formål og mulighed for at indspil fra MSB.

3. kvartal 
2019

14 Helhedsorient
erende 
indsatser
Driftsmidler 
afsat i ”det lille 
budgetforlig”:

2,35 mio. kr. til 
helhedsorienter
ende indsatser.

SOC/
BEF

2. kvartal 
2019

15 Anlæg af 
Botilbud til 
unge med 

Økon
omi 
(BYG)

Etablering af 6 pladser. Anlægsmidler på 8,0 mio. kr. er afsat i 2018.

Status:

Afsluttes?
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spiseforstyrre
lser og 
selvskadende 
adfærd

(SOC)
Byrådet godkendte 20. marts anlægsindstillingen. Udbud er planlagt gennemført inden sommerferien 2019. 
Byggestart omkring september/oktober 2019 og ibrugtagning af den ene bolig på 4. sal på Skolebakken 
(Windsor) december 2019. De resterende fem pladser etableres som satellit-boliger til botilbuddet Windsor i den 
eksisterende SUV-ejendom i Sjællandsgade 50, med forventet ibrugtagning april 2019. 

16 Anlæg af 
Boformsplads
er til borgere 
med ADHD

Økon
omi 
(BYG) 

(SOC)

Etablering af 5 pladser. Anlægsmidler på 7,8 mio. kr. er afsat i 2019.

Status:
Disse pladser er stadig i den indledende planlægningsfase. 

4. kvartal 
2019

17 Anlæg af
26 
handicapbolig
er 

Opsamling på 
B2016: 2 gange 
28 boliger til 
voksne med 
handicap samt 
B2018: 26 
handicapboliger
.

Økon
omi 
(BYG) 

(SOC)

B2016: 

Status:
Der er igangsat en planlægning der skal fastlægge hvem de kommende beboere vil være og hvorledes byggeriet 
skal udformes evt. i sammenhæng med et boligforeningsbyggeri. 

28 almene handicapboliger i 2017
Planlægningen af de 28 almene handicapboliger er i gang. Byrådet har den 22. marts 2017 godkendt, at 12 af 
boligerne opføres i samarbejde med Jysk Børneforsorg/Fredehjem (JBF) på Birkebakken i Brabrand. Byggeriet gik 
i gang sommeren 2018. De resterende 16 handicapboliger planlægges opført sammen med de øvrige (28) almene 
handicapboliger på ”amtssygehusgrunden”, se nedenfor.
28 almene handicapboliger Aarhus C 2019
Disse 28 almene handicapboliger planlægges placeret centralt i Aarhus.
Konkret arbejdes der med at etablere dette tilbud på arealerne ved det gamle amtssygehus på Tage Hansens 
Gade (THG). Hvordan pladserne foreslås fordelt og hvilke konkrete målgrupper, de bør indrettes til, afhænger af, 
hvilke dele af grunden og bygningerne MSB får mulighed for at erhverve. P.t. er MSB med til at udforme 
udviklingsplanen for hele THG sammen med MTM og MBU samt øvrige samarbejdspartnere. Da udviklingsplanen 
er forsinket, overvejes det pt. om nogle af boligerne kan opføres som fortætningsboliger i tilknytning til 
eksisterende byggerier.  

B2018: Etablering af 26 almene handicapboliger. Anlægsmidler på 10,4 mio. kr. er afsat i 2021

Status:
Forskellige placeringsmuligheder overvejes pt. 

3. kvartal 
2019 

18 Anlæg af 
skæve boliger

Opsamling på 
anlæg af 
”Skæve boliger” 

Økon
omi 
(BYG) 

(SOC)

B2016: Forligspartierne afsætter 3 mio. kr. i 2019 til etablering af 10-15 skæve boliger til kommunens mest 
udsatte borgere.

B2018: Etablering af 14 skæve boliger. Anlægsmidler på 5,1 mio. kr. er afsat i 2021

Status:

3. kvartal 
2019
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BUDGETFORLIG 2017-2020

# OPGAVE ANSV
ARLI
G

STATUS NÆSTE 
OPFØLGNI
NG

20 Velfærdstekn
ologi på 
voksenhandic
apområdet
Der er afsat 4 
mio. kr. i 2017 
og 2018, samt 
1,2 mio. kr. i 
2019 fra 
reserven afsat i 
budgetforligt 
for 2016.

MSB

SOC 
(Økon
omi 
/BYG)

4. kvartal 
2019 med 
evaluering af 
effekter.

21 Overgange på 
handicapområ
det

MSB/
MSO/
MBU

Forligstekst:

”Det er vigtigt med smidige overgange for borgerne og sammenhæng i indsatserne på det samlede 
handicapområde. Særligt mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg er det vigtigt at se 
opgaver og løsninger i sammenhæng. 

Derudover skal der, med det formål at styrke borgerens færdigheder i at mestre eget liv som voksen og fastholde 
et udviklende perspektiv for borgeren, på tværs af de relevante magistratsafdelinger udvikles en fælles indsats, 
der skal gøre borgerne ”klar til voksenlivet” 

aftalt i både 
B2016 (10-15 
bol.) og B2018 
(14 bol.)

I alt er der med de to budgetforlig (B2016 og B2018) afsat midler til opførelse af ca. 25 skæve boliger. Pt. 
opføres 8 skæve boliger på Bækken ved forsorgshjemmet Østervang. De resterende 17 skæve boliger er 
underfortsat planlægning. Der overvejes mulighederne for at etablere boligerne i allerede eksisterende MTM-
ejendomme, da dette tidligere har været en god løsning i Søgade og på Skanderborgvej. 

19 Planteskolen 
Skæring

BEF

(Økon
omi)

2. kvartal 
2019
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Derudover skal der i samarbejde mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Børn og Unge udvikles et 
prognoseværktøj, der udvikler og samler data fra de to afdelinger. 

Tilsvarende skal der ske forbedringer i prognosticeringen i overgangen fra voksne borgere med handicap til ældre 
borgere med handicap i et samarbejde mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg. ”

21.1 Fælles 
indsat
s ift. 
”klar 
til 
vokse
nlivet”

SOC/
MBU

Der følges op på den fælles indsats ift. ”klar til voksenlivet”. Opfølgning sker i samarbejde med MBU, jf. 
forligstekst.

Status: 
I fællesskab arbejdes der på at gøre børn og unge med handicap klar til voksenlivet. Der sker ved at udvikle 
sammenhængende og tydelige faglige grundlag på både børne- og voksenhandicapområdet. I et samarbejde 
mellem MSB og MBU er der udarbejdet en udviklingsplan på børnehandicapområdet, der skal understøtte et 
fælles fagligt udgangspunkt og på sigt bidrage til kvalificering af den eksisterende forebyggelsesstrategi. I tråd 
med arbejdet på børnehandicapområdet er der på voksenhandicapområdet udviklet et fælles fagligt fundament, 
der er under implementering. Videre har MSB bidraget i arbejdet med den nye handicappolitik, som behandles i 
Byrådet i juni 19, hvilket betyder, at der fremover er en sammenhæng i menneskesyn og handicapforståelse i 
henholdsvis handicappolitikken og de faglige grundlag på både børne- og voksenhandicapområdet.

2. kvartal 
2019

21.2 Progn
osevæ
rktøj

SOC/
Økon
omi 
(LIS)/
MBU

Der følges op på udviklingen af prognoseværktøjet. Opfølgning sker i samarbejde med MBU, jf. forligstekst.

Status:
Formålet med udviklingen af et prognoseværktøj er at forbedre styringsmulighederne i forhold til tilgangen til 
voksenområdet gennem en systematisering af den allerede eksisterende viden om de forhold på børneområdet, 
der har betydning herfor. MSB har i samarbejde med MBU igangsat et arbejde med behovsafdækning og 
etablering af dataadgang på tværs af magistratsafdelingerne til brug i prognosen.

Økonomi-Ledelsesinformation er i samarbejde med Socialforvaltningen i gang med at udvikle prognoseværktøjet.

2. kvartal 
2019

21.3 Overga
ng fra 
borger
e med 
handic
ap til 
ældre 
med 
handic
ap

SOC/
MSO

Der følges op på forbedringstiltag ift. overgangen fra voksne borgere med handicap til ældre med handicap. 
Opfølgning sker i samarbejde med MSO, jf. forligstekst.

2. kvartal 
2019

BUDGETFORLIG 2016-2019
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# OPGAVE ANSV
ARLI
G

STATUS NÆSTE 
OPFØLGNIN
G

22 Anlæg af 12 
sikrede 
pladser 

Økon
omi 
(BYG)
/ SOC

Anlægsmidlerne til dette tilbud afsatte Byrådet i 2016 – men uden fastsættelse af placering af disse 12 pladser. 
Tilbuddet har frem til foråret 2017 været planlagt opført i Spørring (Randersvej 591), men VH har herefter 
udtrykt ønske om en omprioritering af pladserne. Faglig Service har afklaret med BA, at denne omprioritering 
ikke kræver en byrådsbeslutning, men BA lægger vægt på, at der er tale om 12 integrerede bo- og 
dagtilbudspladser.

Status:
Bygninger og Faglig Service arbejder videre med en behovsafklaring og projektbeskrivelse for etablering af hhv. 6 
pladser på Silkeborgvej 941 i tilknytning til Snåstrup Vestergård og 4 pladser i tilknytning til Hvilstedhus. De 
resterende 2 pladser planlægges p.t. som en del af de kommende pladser på Dalgården, hvor VH har et ønske om 
at etablere 6 pladser til målgruppen.

Den overordnede tidsplan for processen er, at vi i juni 2019 afklarede en dialog med MTM – både hvad angår 
afklaring af en evt. landzonetilladelse og en aftale med MTM-Ejendomme vedr. Silkeborgvej 941. Derefter vil vi 
kunne fremlægge forslagene for driftschef, socialchef samt rådmand og direktør, før vi kan afholde de nødvendige 
høringer og naboorienteringsmøder. Økonomi-Bygninger vil efterfølgende i samarbejde med VH og Faglig Service 
udarbejde en byrådsindstilling i sagen om en bevilling af anlægsmidler til etablering af de pågældende pladser. 
Udgangspunktet er, at der kan foreligge en byrådsbevilling i august måned.

3. kvartal 
2019

23 Generationern
es Hus
Der er i 
budgetforliget 
for 2016 sikret 
restfinansiering
.

MBU/
MSO/
MSB

Økon
omi/(
SOC)

2. kvartal 
2019

24 Anlæg af 
storbylandsby

Økon
omi 
(BYG)

 2. kvartal 
2019
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BUDGETFORLIG 2015-2018

# OPGAVE ANSV
ARLI
G

STATUS NÆSTE 
OPFØLGNI
NG

25 Udbud af 
kørselsordnin
ger

BA/ 
MSB

Økon
omi/S
OC

Status:
Der er aftalt en garantiordning for 2019, som kompenserer MSB for en væsentlig del af de forventede 
merudgifter. Kørselskontoret arbejder på at nedbringe omkostningerne – bl.a. ved at tage egne busser i brug på 
de dyreste ruter. Priserne i det nuværende udbud gør det dog urealistisk at nedbringe omkostninger til niveauet 
før udbuddet. De nuværende kontrakter udløber medio 2020, og der skal igangsættes en afklaring af den 
fremtidige håndtering af kørselsordningerne. 

4. kvartal 
2019
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Indstilling

Rådmandens politiske pejlemærker 

Rådmandslisten for 3. kvartal 2019

1. Resume 

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 
4. juni skal Rådmandslisten og Rådmandsmålene for 3. 
kvartal 2019 drøftes og godkendes. 

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:
At 1) rådmandskredsen drøfter og godkender vedlagte 
Rådmandsliste over sager på vej i 3. kvartal 2019, 
herunder hvorvidt der skal ageres på de enkelte sager og i 
givet fald hvordan.

3. Baggrund

Rådmandslisten for 3. kvartal 2019 er en oversigt over 
sager på vej, som kan anvendes som afsæt for det 
strategiske arbejde omkring de to pejlemærker.

Rådmandslisten skal bruges som et aktivt redskab til at 
følge op på, om der er interne indsatser/aktiviteter eller 
eksterne begivenheder/reformer og lignende, som 
rådmanden bør vide mere om, eller som det kan være 
hensigtsmæssigt at handle på. Det kan fx være i form af 

Til Rådmand Kristian Würtz
Fra Organisation og Ledelse 
Dato 18. juni 2019
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bidrag til politiske processer, opinionsindlæg, 
interessevaretagelse m.m.

Rådmandslisten skal ses i forbindelse med 
Rådmandsmålene for at sikre en tæt koordination mellem 
sagerne på Rådmandslisten og de resultater og tendenser, 
der ses i økonomi- og målopfølgningen. 

Vedhæftede Rådmandsliste omhandler sager på vej i 3. 
kvartal 2019, hvor det bliver vigtigt, at rådmandsmødet 
drøfter og beslutter, hvorvidt der skal ageres på de 
enkelte sager og i givet fald hvordan.

4. Effekt

Formålet med Rådmandslisten er at styrke det strategiske 
arbejde omkring pejlemærkerne, så rådmandens politiske 
udmeldinger, interessevaretagelse og pressetiltag kan 
prioriteres ud fra de indmeldte sager på Rådmandslisten. 

Rådmandslisten bliver et vigtigt redskab i forhold til at agere 
proaktivt, når det drejer sig om at påvirke den politiske 
dagsorden og forhold, som har indvirkning på indsatserne 
på social- og beskæftigelsesområdet. Derudover er 
Rådmandslisten et vigtigt redskab i forhold at time og koble 
forskellige sager med hinanden og med udviklingen i 
økonomien og målopfølgningen fra Rådmandsmålene. 

Forventningen er, at vi med Rådmandslisten og 
Rådmandsmålene i endnu højere grad kan skabe overblik 
over indsatser og udviklinger, så rådmandskredsen kan 
skærpe fx interessevaretagelsen overfor de initiativer og 
målsætninger, som MSB gerne vil arbejde hen imod.

For at sikre størst mulig effekt af Rådmandslisten og 
koblingen til Rådmandsmålene vil arbejdsgruppen 
(bestående af medlemmer fra de forskellige stabe) med 
afsæt i løbende tilbagemeldinger fra rådmandsmødet 
evaluere og udvikle Rådmandslisten, både i forhold til form 
og indhold.

5. Ydelse

Rådmandskredsen vil på rådmandsmødet tage stilling til, 
om der skal igangsættes initiativer m.v. på baggrund af 
drøftelsen af udviklingen i Rådmandsmålene og sagerne på 
Rådmandslisten.
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6. Organisering 

Det aftales på rådmandsmødet, om og hvordan der skal 
følges op på henholdsvis udviklingen i Rådmandsmålene 
og sagerne på Rådmandslisten. Som udgangspunkt vil 
opfølgningen på sagerne på Rådmandslisten typisk ske i 
den afdeling, der har meldt sagen ind.

7. Ressourcer

Det vurderes, at arbejdet med at følge op på initiativer 
m.v. fra Rådmandslisten vil kunne løses inden for 
rammerne af den almindelige drift i stabene. Den samlede 
vurdering er således, at der ikke vil være et større 
ressourcetræk i form at medarbejdertimer end hidtidig. 

Bilag
Bilag 1: Rådmandslisten 3. kvartal 2019

Tidligere beslutninger
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pejlemærker (sagsnummer 18/047504-1)
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7. november 2018: Indstilling om samlet pakke med 
rådmandens politiske pejlemærker (sagsnummer 
18/047504-3) 

20. november 2018: Indstilling om ekstra bud på 
rådmandsmål om børn i udsatte familier til rådmandens 
politiske pejlemærker (sagsnummer 18/037528-10)
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pejlemærker 3. kvartal

Dagsordenspunkt nr 1.4



Bilag 1 – Rådmandens politiske pejlemærker - Rådmandslisten 3. kvartal 2019

INTRODUKTION
Følgende bilag præsenterer en oversigt over sager på vej i 2019, som kan have relevans for rådmandens strategiske arbejde omkring de to pejlemærker. På 
rådmandsmødet den 18. juni 2019 skal rådmandskredsen særligt forholde sig til sager i 3. kvartal 2019 (listet nedenfor). Oversigten er opdelt med afsæt i 
rådmandens fire prioriterede tematikker: 1) 3.000 færre på offentlige forsørgelse, 2) Udsatte boligområder, 3) Socialpsykiatri og 4) Unge. Derudover fremgår 
Voksenhandicap og ”Øvrige” som selvstændige kategorier.  

ANSVARLIG AFDELING

SOC BEF SOC/BEF O&L Økonomi IT&D

OVERSIGT 3. KVARTAL

3.000 færre på offentlig forsørgelse 
1. Veteranindsatsen 
2. Langtidsledige tager teten 
3. 3.000 i job
4. Redegørelse for fattigdom i Aarhus til Byrådet 
5. Beskæftigelsesplan 2020 

Udsatte boligområder 
6. Aarhus Kommunes aftale om udastte boligområder og aftaler i 

forlængelse af regeringens ghettoudspil ”Et Danmark uden 
parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030” 

7. Projekt ”Opgang til Opgang” 
Socialpsykiatri 

8. Peer initiativer
9. Psykiatriens Hus 
10. BA/SUV Økonomianalyse
11. Sundhedsreform 
12. Den nationale kortlægning af hjemløshed 2019
13. Masterplanen på hjemløsområdet 
14. Social Sundhed 

15. Sindets dag 
Unge

16. Helhedsorienteret indsats for 35 unge hjemløse (HUUS)
17. UKR-Bolig – Ungdomskulturhus med kollegieboliger 
18. Ungehandlingsplan 
19. Ungdomskriminalitetsreform 
20. Styrkelse af Børnehandicapområdet 

Voksenhandicap 
21. Fælles Fagligt Fundament på Voksenhandicap-området
22. Genopretningsplan 2019
23. Selvforsyningsstrategi 
24. Handicappolitikken 

Øvrige 
25. SOC’s økonomi generelt 
26. Charter for Social Nytænkning 
27. Forhandlinger om økonomiaftale ml. KL og Regeringen 
28. Danmarkskortet for socialområdet  
29. Budget 2020
30. Social Investeringsfond
31. Konsekvenser af fjernelse af SATS-puljen



3. KVARTAL – (+ IGANGVÆRENDE SAGER fra 2. kvartal) – 3.000 færre på offentlig forsørgelse 

1. Veteranindsatsen 

Tidspunkt Behandlet i byrådet den 6. marts 2018 

Beskrivelse

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

Rådmandens 
handlemuligheder 

Der kan kommunikeres, at der er bred enighed i byrådet om en samlet veteranstrategi.

Kontakt Ellen Pedersen, BEF 

2. Langtidsledige tager teten   

Tidspunkt Færdig udarbejdet i 1.kvartal 2019

Beskrivelse Eksperimenterende projekt der arbejder med forskellige former for borgerstyret budget. Så borgeren får mere kontrol over ind-
satsen. Der bliver løbende evalueret på effekten af projektet indtil Juni 2020

Rådmandens 
handlemuligheder 

Kommunikation vedr. positive effekter.

Kontakt Anne Marie Frederiksen, BEF



3. 3.000 i job   

Tidspunkt Løbende evaluering på udviklingen i beskæftigelse

Beskrivelse Beskæftigelsesindsats i forbindelse med budgetforlig og BP2019. Formål at få 3000 færre på offentlig forsørgelse. Løbende 
implementering og opfølgning på initiativer.

Rådmandens 
handlemuligheder 

Der udarbejdes selv kommunikationsplan med inddragelse af ekstern bureau.

Kontakt Sunniva Leonore Bakke, BEF

4. Redegørelse om fattigdom i Aarhus til Byrådet    

Tidspunkt I juni-måned bliver redegørelsen præsenteret for Byrådet. 

Beskrivelse Redegørelse der skal præsenteres til byrådet årligt. Denne version inddrager flere indikatorer end alene en opgørelse af borgere 
under fattigdomsgrænsen - bl.a. børnefattigdom.

Rådmandens 
handlemuligheder 

Mulighed for at synliggøre fortsatte udfordringer, gode løsninger, behov for national indsats og lign.

Kontakt Adam Galai, BEF



5. Beskæftigelsesplan 2020    

Tidspunkt Indledende drøftelse i Social- og beskæftigelsesudvalget d.19. juni

Beskrivelse Indledende drøftelse af den kommende beskæftigelsesplan anno 2020.

Rådmandens 
handlemuligheder 

Kan bringes i spil ifm. budgetforhandlinger for 2020.

Kontakt Sunniva Leonore Bakke, BEF

3. KVARTAL – (+ IGANGVÆRENDE SAGER fra 2. kvartal) – Udsatte boligområder  

6. Aarhus Kommunes aftale om udsatte boligområder og aftaler i forlængelse af regeringens gehttoudspil ”Et Danmark uden parallelsamfund 
– ingen ghettoer i 2030”
 

Tidspunkt Aftaler indgået i maj-juni 2018. Ift. implementering af Aarhus Kommunes aftaler foregår planlægning/opstart 1.-2. kvartal 2019, 
med forventet iværksættelse af initiativer i 2.-3. kvartal

Beskrivelse Aftaler af social- og beskæftigelsesrettet karakter - både på nationalt plan og i Aarhus Kommune - med fokus på udsatte 
boligområder og parallelsamfund. Der er i vidt omfang overlap mellem nationale og lokale initiativer.

Rådmandens 
handlemuligheder 

Mulighed for løbende kommnikation ifm. iværksættelse af initiativer i forlængelse af aftalerne. Mulighed for at gå foran og vise 
Aarhus Kommune som et godt eksempel - og herved bl.a. præge den landspolitiske dagsorden. Følge implementeringen og tage 
bestik af mulige politiske initiativer i forlængelse heraf. Eksempelvis ift. behovet for yderligere landspolitiske initiativer, der kan 
understøtte den lokale indsats.

Kontakt Louise Thusgård, SOC



7. Projekt ”Opgang til Opgang”   

Tidspunkt 4 x Årligt

Beskrivelse 'Udviklingsprojekt. Anvende ny, helhedsorienteret og relational beskæftigelsesindsats for udsatte familier i gellerupparken

Rådmandens 
handlemuligheder 

Kommunikation vedr. positive effekter.

Kontakt Anne Marie Frederiksen, BEF

3. KVARTAL – (+ IGANGVÆRENDE SAGER fra 2. kvartal) – Socialpsykiatri  

8. Peer initiativer 

Tidspunkt Nyt initiativ iværksat 1/1/19

Beskrivelse

Ny socialindsats i SUV’s centre på baggrund af erfaringer fra og forankring af Projekt Ligestillet Støtte. Recovery-skolen som er 
placeret i Psykiatriens Hus, som bl.a. rummer en peer-uddannelse, som har plads til at uddanne 16 peer-medarbejder årligt (2 
hold af 8 deltagere). Ambitionen er at der skal ansættes flere peer-medarbejde i kommunen - RM har ambitioner om 1 
peermedarbejder på hver af de psykiatriske afdelinger i hele Midtjylland. På Recovery-skolen tilrettelægger og gennemfører en 
peer-medarbejder og en fag-professionel underviser i fællesskab kurser, hvor der deltager fagprofessionelle, pårørende og 
brugere.

Rådmandens 
handlemuligheder 

Deltagelse ifm. afslutningen på uddannelsen, hvor peer-medarbejderne får deres uddannelsesbevis – kunne være en god blå-
stempling af uddannelsen. Fortsat fokus på at skabe rammer for at der kan ansættes peer-medarbejdere i tilbud i SUV.

Kontakt Afdelingsleder i Psykiatriens Hus Dorthe Mikkelsen og medarbejder i Recovery-skolen Anne Thøgersen



9. Psykiatriens Hus 

Tidspunkt Åbner for borgere ultimo februar 2019. Officiel åbning den 17/6

Beskrivelse
Åbningen af Psykiatriens Hus giver god mulighed for at skabe synlighed om huset og Aarhus Kommunes politiske prioriteringer. 
Konceptet "psykiatriens hus" er stadig relativt nyt på landsplan - derfor vil gode historier og cases fra Aarhus kunne bruges til at 
synliggøre succeser og dagsordenssætte udviklingen af nye initiativer ift. den nære psykiatri.

Rådmandens 
handlemuligheder 

Mulighed for intern og ekstern kommunikation ifm. åbningen af Psykiatriens Hus. Løbende kommunikation af succeshistorier. 
Løbende kom-munikation ift. at udvikle og tiltrække nye tilbud, der matcher indenfor rammerne af Psykiatriens Hus - 
eksempelvis beskæftigelsesrettede tilbud.

Kontakt Annette Brøndum, SOC 

10. BA/SUV Økonomianalyse 

Tidspunkt Endelig rapport skal være færdig ultimo juni 2019.

Beskrivelse
Som en del af budgetforliget for Budget 2019 anmodede forligspartierne om, at BA og MSB ser på initiativer, der kan aflaste 
udgiftspresset på psykiatriområdet. Baggrunden er, at Socialforvaltningen de seneste år har oplevet store udgifts-stigninger på 
især voksenområderne.

Rådmandens 
handlemuligheder 

Kommisoriet følges frem til budgetforhandlingerne.



Kontakt Bjarne Høyer Andresen, Økonomi / Mette Schmidt-Hansen, SOC

11. Sundhedsreform

Tidspunkt Forlig indgået mellem regeringen og DF i foråret. Implementering efter sommerferien (afhængigt af Folketingsvalget). 

Beskrivelse Uanset hvem der får regeringsmagten efter folketingsvalget, kan det forventes, at der vil ske en reform af sundhedsvæsenet. I 
det hidtidige forløb har der kun i begrænset omfang været fokus på det socialpsykiatriske område.

Rådmandens 
handlemuligheder 

Mulighed for at dagsordenssætte socialpsykiatriens udfordringer (fagligt, organisatorisk, økonomisk, "lighed i sundhed"), og 
derved præge udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. Der kan bl.a. udarbejdes kronikker/ debatindlæg og etableres 
strategiske samarbejder med interessenter. I første omgang kan det handle om at fastholde fokus på socialpsykiatrien ifm. 
folketingsvalget.

Kontakt Kristian Erland Eskildsen, SOC 

12. Den nationale kortlægning af hjemløshed 2019

Tidspunkt Kortlægning foretaget i uge 6 rapport forventes offentliggjort august 2019.

Beskrivelse VIVE og Danmarks Statistik kortlægger hjemløshedsområdet nationalt hvert andet år i uge 6.



Rådmandens 
handlemuligheder 

Mulighed for at dagsordenssætte udfordringer ift. hjemløshed ifm. offentliggørelse af hjemløsetællingen. Kan evt. kobles op på 
den kommunale budgetproces, der ligger samtidig med offentliggørelsen.

Kontakt 'Marianne Damsgaard Hansen, SOC / Susanne Corydon, SOC

13. Masterplanen på hjemløseområdet 

Tidspunkt Løbende – implementeringen heraf behandles i Byrådet d. 14. august 2019. 

Beskrivelse
Masterplan på hjemløseområdet handler om at afhjælpe og forebygge hjemløshed for borgere i Aarhus. Udgangspunktet er 
Housing First på tre ben (Bolig, støtte og beskæftigelse) Der er foregået et stort afdækkende arbejde med inddragelse af alle 
relevante interne og eksterne samarbejdspartnere på området. SAND - De hjemløses Landsorganisation og Udsatterådet er 
inddraget i hele processen.

Rådmandens 
handlemuligheder 

Sæt fokus på/synliggør de konkrete initaitiver, der etableres som følge af masterplanen (implementeringsplan).

Kontakt Marianne Damsgaard Hansen, SOC
14. Social Sundhed 

Tidspunkt Den nuværende samskabelseskontrakt gælder til 30. september 2019. Hvis indsatsen ønskes fortsat, skal der forhandles om en 
ny kontrakt.

Beskrivelse

Samskabelsesprojekt mellem MSO, MSB og den private organisation Social Sundhed. Ledsagelse af socialt udsatte borgere til 
sundhedstilbud. De ledsages af frivillige brobyggere, som er studerende på sundhedsfaglige uddannelser.  Kortsigtede handler 
det om at skabe bedre lighed i sundhed for socialt udsatte borgere. Langsigtet handler det ligeledes om, at de frivillige 
brobyggere kan bruge deres erfaringer i deres kommende sundhedsfaglige arbejdsliv. Social Sundhed startede i Aarhus, men 
har allerede bredt sig til og etableret sig i flere andre byer.  



Rådmandens 
handlemuligheder 

Forhandlinger om en kontraktforlængelse. Arbejde for at etablere et forskningssamarbejde med AU og AAU ift. samskabelse 
mellem kommune og privat organisation, samt effekten på bedre lighed i sundhed.  

Kontakt Inge Lund Børgarger, SOC.

15. Sindets dag 

Tidspunkt 10. oktober 2019

Beskrivelse En dag hvor private organisationer, kommune og RM fortæller om deres arbejde. Formålet er at skabe åbenhed om psykisk 
sårbarhed og herigennem afstigmatisering, og desuden at skabe adgang og kendskab til emnet og mulighederne.

Rådmandens 
handlemuligheder 

Årlig tilbagevendende arrangement, som kan profilere recovery-orientering. Mulighed for at takke private organisationer for den 
frivillige indsats de gør.

Kontakt Inge Lund Børgarger, SOC

3. KVARTAL – (+ IGANGVÆRENDE SAGER fra 2. kvartal) – Unge   

16. Helhedsorienteret indsats for 35 unger hjemløse (HUUS) 

Tidspunkt I delaftale til budget 2018 blev afsat årlig 3,25 mio. kr. til iværksættelse af en helhedsorienteret indsats til 35 unge hjemløse. Med 
indsatsen kobles bolig, beskæftigelse og bostøtte sammen i en samlet indsats. Løbende indsats. 

Beskrivelse
35 unge hjemløse tilbydes en helhedsorienteret og håndholdt indsats med fokus på bolig, uddannelse/beskæftigelse og bostøtte. 
Til fastholdelse i egen bolig er der med indsatsen også mulighed for tildeling af huslejetilskud. Til indsatsen er tilknyttet tre 
bostøttemedarbejdere og en uddannelseskonsulent.  



Rådmandens 
handlemuligheder 

Mulighed for at kommunikere om indsatser for unge hjemløse i forlængelse af Masterplan for hjemløseområdet.

Kontakt Mette Grandjean, SOC / Bente Danielsen, BEF 

17. UKR-BOLIG – Ungdomskulturhus m. kollegieboliger   

Tidspunkt Alt afhængig af politiske beslutninger, tilladelser, mv. forventet indflytning i kollegieboliger i 2. kvartal 2019 (12. juni) - MKB 
forventer at tage Ungdomskulturhuset i brug ultimo april 2019 

Beskrivelse Tværmagistratsligt samarbejde MSB, MKB, MBU om etablering af kollegieboliger i sammenhæng med Ungdomskulturhuset i 
Patienthotellet i det tidligere Amtssygehuset. 

Rådmandens 
handlemuligheder 

Mulighed for at kommunikere om indsatser for unge hjemløse i forlængelse af Masterplan for hjemløseområdet. Mulighed for 
besøg i takt med indflytning/åbning.

Kontakt
 

Grete Østergaard, BEF 

18. Ungehandlingsplan    

Tidspunkt Medio juni 2019 – behandling i Byrådet 

Beskrivelse Alle unge skal med. Indsats for at få flere unge i uddannelse og/eller arbejde.

Rådmandens 
handlemuligheder 

Mulighed for at kommunikere om Ungehandlingsplanens indhold. 



Kontakt Grete Østergaard, BEF 

19. Ungdomskriminalitetsreform  

Tidspunkt Løbende. 

Beskrivelse

Lov om bekæmpelse af Ungdomskriminalitet indeholder 24 initiativer, med bl.a. oprettelsen af et Ungdomskriminalitetsnævn og 
en ungekriminalforsorg. SOC har en række faglige bekymringer, herunder manglende målgruppeforståelse, retssikkerheds-
mæssige problemstillinger og faglige uhensigtsmæssige løsninger. Hertil en ikke styrbar opgave med styrbar økonomi med 
indarbejdede fordyrende elementer for kommunerne og forventning om meget lille DUT kompensation.

Rådmandens 
handlemuligheder 

Fortsat synliggørelse af konsekvenserne af reformen mhp. ændringer, der imødekommer Aarhus Kommunes oplevelser og 
bekymringer.

Kontakt
 

Louise Thusgård, SOC 

20. Styrkelse af handicapområdet for børn 

Tidspunkt Årligt – første arrangement forventes november 2019



Beskrivelse

Internt arrangement med deltagelse af rådmænd fra MBU og MSO, Evaluering af projekt. I forbindelse med processen omkring 
styrkelse af handicapområdet for børn, er det blevet besluttet, at der planlægges årlige stormøder i rådhushallen med en bred 
repræsentation af aktører med interesse for handicapområdet. Dette omfatter blandt andet Handicaprådet, 
handicaporganisationer, forældreråd, forældre, medarbejdere og rådmænd fra MBU, MSO og MSB m.fl.

Målet med stormøderne er at invitere til en åben drøftelse af handicapområdet og løbende give rum for fremsættelse af forslag 
til, hvordan vi kan styrke samarbejdet, dialogen og retssikkerheden på området til gavn for børn og unge med handicap. Der kan 
samtidig laves en temperaturmåling på hvilke emner, der fylder. På disse møder kan der også evalueres på, om de valgte tiltag 
til at styrke området er tilstrækkelige. Efter sommerferien går det konkrete planlægningsarbejde i gang.

Rådmandens 
handlemuligheder Interessevaretagelse, kommunikation op til / efter stormøderne, evaluering. 

Kontakt
 

Viggo Munk  

3. KVARTAL – (+ IGANGVÆRENDE SAGER fra 2. kvartal) – Voksenhandicap    

21. Fælles Fagligt Fundament på Voksenhandicap-området     

Tidspunkt 6. maj fremlagdes plan for dokumentation af effekt samt program for kompetenceudvikling for styregruppen. 

Beskrivelse
Ambitiøst fagligt udviklingsprojekt. Intern udvikling samt påvirkning af og samspil med national og international dagsorden på 
området. Aarhus er de første nationalt, som har udviklet et fælles fagligt fundament for hele VH-området. Samarbejde med VIA 
om kompetenceudvikling. Udarbejdelse af evalueringsprogram

Rådmandens 
handlemuligheder 

Ekstern kommunikation ift. at borgerne og deres familier bliver inviteret ind i den videre implementering og udvikling som 
centrale aktører, Inspiration til andre kommuner, Ønske om at påvirke udbud af puljer mv. til den videre udvikling. Internt: Der 
etableres systematisk kompetenceudvikling for medarbejdere, Styrket fokus på faglig ledelse



Kontakt Viggo Munk, SOC

22. Genopretningsplan 2019     

Tidspunkt Primo juni fremlagdes en samlet genopretningsplan for VH for 2019 rækkende ind i 2020

Beskrivelse
VH har ved 1.kvartals budgetopfølgning udsigt til en kraftig ubalance. Der er derfor bestilt en plan for, hvordan der kan opnås 
balance i indeværende år. Det er ikke forventeningen at det samlede beløb kan hentes i året, hvorfor planen dels skal række ind 
i 2020 dels skal rumme en delplan for indfrielse af forventet gæld for 2019.

Rådmandens 
handlemuligheder 

Kommunikation til udvalget om situationen.
Dialg med relevante eksterne parter når genopretningsplanen er besluttet.

Kontakt Viggo Munk, SOC
23. Selvforsyningsstrategi      

Tidspunkt Løbende over de kommende ti år.

Beskrivelse

I forlængelse af VH analysen der blev lavet i samarbejde med Borgmesterens afdeling blev der formulieret et ønske, om en 
større grad af selvforsyning således borgere fra Aarhus kan tilbydes en bolig i Aarhus. Strategien forventes dertil at kunne styrke 
styringen af området.

Sevlforsyningsstrategien kobler sig til behovsanalyse og anlægsplan.

Rådmandens 
handlemuligheder 

-



Kontakt Viggo Munk, SOC

24. Handicappolitikken       

Tidspunkt Løbende for den nye handicappolitk

Beskrivelse
Der er ved at blive udformet en ny handicappolitik, der rummer en række politiske forventninger til området. 
Den samlede indsats på området for voksne med handicap skal holdes op mod de formulerede forventninger herunder bør der 
tages yderligere skidt til samarbejde med borgere og civilsamfund om opfyldelse af handicappolitikkens mål.

Rådmandens 
handlemuligheder 

-

Kontakt Viggo Munk

3. KVARTAL – (+ IGANGVÆRENDE SAGER fra 2. kvartal) – Øvrige     

25. SOC’s økonomi generelt  

Tidspunkt Maj-Juni 

Beskrivelse Genopretningsplan + Analyse 

Rådmandens 
handlemuligheder 

Behov for handling vil fremgå af analysen 



Kontakt Bjarne Høyer Andresen, Økonomi

26. Charter for Social Nytænkning 

Tidspunkt Tilslutning til charteret besluttet af byrådet 3. april 2019. Der planlægges med en første udvalgsdrøftelse i august 2019. Forud for 
udvalgsdrøftelsen udarbejdes en rådmandsindstilling (juni), med et forslag til en procesplan for det videre arbejde.

Beskrivelse
Byrådet har vedtaget at tilslutte sig charteret ift. udvalgte tiltag og projekter. Charteret giver en ramme for at drøfte, iværksætte 
og synliggøre nytænkende tiltag, både ift. social- og beskæftigelsesområdet. Udvalget er bl.a. blevet bedt om at afklare 
muligheden for at afvikle en konference, der sætter fokus på social nytænkning. 

Rådmandens 
handlemuligheder 

Etablering af et partnerskab med Center for Social Nytænkning mhp. at sætte retningen for det videre arbejde. 
Synlighedsskabende initiativer ift. Aarhus Kommunes arbejde med social nytænkning. Charteret kan også åbne for nye 
samarbejdsmuligheder og samarbejdspartnere ift. nye indsatser.

Kontakt Kristian Erland Eskildsen, SOC 

27. Forhandlinger om økonomiaftale ml. KL og Regeringen 

Tidspunkt Juni-august afhængigt af folketingsvalget

Beskrivelse Forhandling om næste års økonomiske rammer for kommunerne. Forhandlingerne udstikker samtidig en række 
politiske/økonomiske prioriteringer

Rådmandens 
handlemuligheder 

Mulighed for at påvirke forhandlernes fokus ift. de social- og beskæftigelsesområdet. Både på de indre linier samt via ekstern 
kommunikation. Kan evt. koordineres med KL eller 6-byerne



Kontakt Janne Folden Bang/Bjarne Høyer Andresen, Økonomi

28. Danmarkskortet for socialområdet   

Tidspunkt Kravet om årlig byrådsbehandling af Danmarkskortet blev vedtaget af Folketinget d. 29. maj 2018 med ikrafttrædelse pr. 1. juli 
2018. Danmarkskortet offentliggøres af Børne- og Socialministeriet og skal hvert år behandles af byrådet inden årets udgang. 

Beskrivelse

Kravet om årlig byrådsbehandling af Ankestyrelsens omgørelsesprocenter er et udtryk for, at der ønskes et vedvarende politisk 
fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen på det sociale område. Danmarkskortet 2018 viser, at stadfæstelsesprocenten er faldet, 
men at denne ligger højere sammenlignet med landsplan og de øvrige 6-byer. Der er igangsat en række konkrete tiltag til 
styrkelse af sagsbehandlingen omkring klagesager. Blandt disse er kompetenceudvikling, tættere opfølgning på klager i  
ledelsestilsyn, øget sparring m.v. 

Rådmandens 
handlemuligheder 

Danmarkskortet kan bruges til at italesætte vores fortsatte fokus på / anerkendelse af behovet for en styrkelse af 
sagsbehandlingen. Derudover kan det anvendes som en illustration af samtlige kommuners udfordringer i forhold til at agere 
inden for den skønsbaserede servicelov. Det er vigtigt at understrege, at hjemvisninger ikke nødvendigvis er udtryk for at 
afgørelsen er forkert, men at denne skal genbehandles.

Kontakt Helle Fallesen, SOC 
29. Budget 2020 

Tidspunkt August-September 

Beskrivelse Budgetforhandlinger i Byrådet. Midler kan fremgå i såvel Borgmesterens Budgetforslag som tildeles i selve 
budgetforhandlingerne om prioritering af råderummet, 



Rådmandens 
handlemuligheder 

a) Dialog med Borgmesteren forud for udarbejdelse af Borgmesterens Budgetforslag

b) Fremsendelse af beslutningsforslag fra partierne til budgetforhandlingerne (frist 5.8.)

c) Tæt dialog med Socialdemokratiets forhandlingsgruppe

Kontakt Janne Folden Bang/Bjarne Høyer Andresen, Økonomi

30. Social Investeringsfond  

Tidspunkt Sommer 2019 og fremadrettet

Beskrivelse
Ifm. budget 2017 blev det besluttet at etablere en social investeringsfond, mhp. at etablere og finansiere innovative 
udviklingsprojekter på social- og beskæftigelsesområdet. Fonden kan forventes at være klar til at investere i de første initaitiver i 
løbet af 2019.

Rådmandens 
handlemuligheder 

Arbejde for at der investeres i projekter, der dels har fokus på sammenhængskraft/social mobilitet, dels har fokus på 
rådmandens fire prioriterede temaer.

Kontakt Kristian Erland Eskildsen

31. Konsekvenser af fjernelse af SATS-puljen  

Tidspunkt Løbende – evt. med fokus på indsats frem mod forhandlinger om økonomiaftale og finanslovsforhandlinger 

Beskrivelse Ifm. finansloven for 2019 blev det besluttet at afvikle satspuljen. Det er uklart hvordan der fremadrettet skal sikres finansiering til 
de initiativer satspuljemidler tidligere blev anvendt til.



Rådmandens 
handlemuligheder 

Debatindlæg/kronikker og lign. der rammesætter udfordringen med at sikre de nødvendige midler til indsatser for socialt udsatte. 
Afklaring - evt. i KL-regi - om holdninger og forslag til, hvordan der fremover skal sikres midler til de indsatser, der tidligere var 
dækket af satspuljen.

Kontakt Janne Folden Bang/Bjarne Høyer Andresen, Økonomi 
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14. juni 2019
Side 1 af 4

Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 19. juni 2019
Mødetid: Kl. 16.30 – 19.00 (udvidet med 30 min. 

Der er sørget for ekstra forplejning)
Mødested: Rådhuset, Lokale 390

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Drøftelse af fælles ungehandlingsplan mellem MBU og MSB 

med Børn- og Ungeudvalget
3. Status på MSB’s økonomi, 1. kvartal 2019
4. Byrådshenvist sag: Omlægninger i indsatsen for ledige i 

Aarhus kommune til 
5. Beskæftigelsesplan 2020
6. Orienteringspunkter 
7. Skriftlige orienteringer
8. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
9. 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 

19. juni 2019.

2. Drøftelse af fælles ungehandlingsplan mellem MBU og 
MSB med Børn- og Ungeudvalget

Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 12. juni 
2019 sagen til behandling i Børn- og Ungeudvalget. I forbindelse 
med drøftelsen i Byrådet var der ønske om en fælles drøftelse 
med Social- og Beskæftigelsesudvalget, hvilket er blevet 

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:
sobrj@aarhus.dk/
geja@aarhus.dk

Sag: 19/020504-1
Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert
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imødekommet af de to udvalgsforpersoner Liv Gro Jensen og Eva 
Borchorst Mejnertz. 

Drøftelsen holdes i lokale 398 (udvalgsværelset for Børn- og 
Ungeudvalget).

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.35 – 16.50 (15 min.)

Bilag:
- Indstilling
- Bilag 1: Fælles ungehandlingsplan for unges overgang til 

uddannelse og beskæftigelse
- Bilag 2: Opsamling fra fælles udvalgsmøde mellem MBU og 

MSB den 13.3
- Byrådsdebat

3. Status på MSB’s økonomi, 1. kvartal 2019

Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres 
om status på MSB’s økonomi, 1. kvartal 2019.

Økonomichef i Sociale Forhold og Beskæftigelse, Bjarne Høyer 
Andresen deltager under dette punkt. 

Metode: Mundtlig orientering. 

Ansvarlig: Bjarne Høyer Andresen

Tid: 16.50 – 17.10 (20 min.)

Bilag:

4. Byrådshenvist sag: Omlægninger i indsatsen for ledige i 
Aarhus kommune

Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 12. juni 
2019 sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Metode: Mundtlig drøftelse. 



14. juni 2019
Side 3 af 4Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 17.10 – 17.35 (25 min.)

Bilag:
- Indstilling
- Bilag 1: Bemærkninger til Høringssvar fra LMU Gunnar 

Clausens vej
- Bilag 2: Høringssvar fra LMU Gunnar Clausens vej
- Bilag 3: Bevillingsskema – erhvervspakken
- Bilag 4: Anvendelse af 10 mio. kr. fra planteskolereserve
- Byrådsdebat

5. Beskæftigelsesplan 2020

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om processen for 
udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2020 samt forslag til 
temaer, som drøftes nærmere af udvalget.

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: 17.35 – 18.05 (30 min.)

Bilag:

6. Orienteringspunkter

A) Charter for Social Nytænkning

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om det videre arbejde 
med Charter for Social Nytænkning som byrådet tiltrådte den 3. 
april 2019 på baggrund af forslag fra SF.

Metode: Mundtlig orientering. 

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen

Tid: 18.05 – 18.15 (10 min.)

Bilag:
- Orientering vedr. Charter for Social Nytænkning
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A) Status på MSB’s mål, 1. kvartal 2019

Resume: Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres hvert 
kvartal om status på MSB’s mål. På dette møde orienteres 
udvalget om status på 1. kvartal 2019.

Bilag: 
- Status på MSBs Mål og Resultater 1. kvartal 2019

8. 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: 18.15 – 18.20 (5 min.)

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

9. Evt.

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.20 – 18.25 (5 min.)

Bilag: 
- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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