
Kære byrådsservice,  
  
Vil I fremsende denne ti-dages forespørgsel til rådmanden for sociale forhold og beskæftigelse på vegne af 
Lene Horsbøl (V), Marc Perera Christensen (C) og Gert Bjerregaard (V) 
 
Vi ønsker en opdateret besvarelse af vores forespørgsel fra den 18 marts 2016, hvor vi ønsker følgende 
spørgsmål besvaret med udgangspunkt i forvaltningens nyeste tal for området:  
  
Forespørgsel om personer på langvarig passiv forsørgelse i Aarhus Kommune – Kontanthjælp i 10 år eller 
derover. Der ønskes en besvarelse med udgangspunkt i parametrene køn, alder, etnicitet, statsborgerskab, 
geografisk spredning og ledighedsperiode i antal år.   
 
1. Hvordan ser gruppen ud?  
2. Hvilke målsætninger er der for at få målgruppen i arbejde?  
3. Hvilke indsatser har der været lavet for at bringe gruppen i arbejde siden 2015?  
4. Hvordan følges indsatserne på ledelsesniveau?  
5. I hvor mange tilfælde er der anvendt sanktioner ift. gruppen?  
6. Med hvilke begrundelser er disse sanktioner anvendt?  
7. Findes der eksempler på, at der takkes nej til job, indsatser, aktivering etc. af religiøse årsager: 
Eksempelvis ift. at arbejde sammen med mænd eller arbejde med svinekød  
8. Er der eksempler på, at religiøs påklædning har været en begrænsning ift. at varetage et job eller deltage 
i aktivering mv.  
9. Hvor mange ægtepar er på kontanthjælp?  
10. Hvor ofte er beskæftigelsesforvaltningen i kontakt med de ledige fordelt på grupperne? 
  
Samt følgende yderligere spørgsmål:  
 
11. Hvor mange borgere med ikke-etnisk baggrund på langvarig kontanthjælp vurderes ikke at tale dansk?  
12. Hvor længe har borgerne i gennemsnit gået til danskundervisning?  
13. Hvad er status i dag på borgerne i omtalte notat:  
https://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/3/3/4/3345242-5457946-2-pdf.pdf 
14: Hvad er status på besøgskampagnen hos restaurations- og hotelbranchen med fokus på jobåbninger for 
borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Hvor mange er kommet i arbejde via denne kampagne? 
 
Venlig hilsen,  
 
Lene Horsbøl, Politisk Ordfører for Venstre i Aarhus byråd 
Marc Perera Christensen, Magistratsmedlem For det Konservative Folkeparti i Aarhus byråd 
Gert Bjerregaard, Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget for Venstre i Aarhus byråd 
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