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Dagsordens titel Referat
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Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse

 
Referat

Rådmandsmøde
07-08-2018 08:30

07-08-2018 10:30

Dato:
Tid:
Sted:

7. august 2018
08:30 - 10:30
Rådmandens kontor, Rådhuset

Deltagere: Kristian Würtz (KW) 
Vibeke Jensen (VJ)
Lotte Henriksen (LH)
Bjarne Høyer Andresen (BHA)
Kristian Dalsgaard (referent)

Afbud: Erik Kaastrup-Hansen
Jeanette L. Hoppe

Fraværende:

Bemærk:

1   Til godkendelse
1.1   Dagsorden
Dagsorden blev godkendt. 

1.2   Referat
Referatet blev godkendt. 

1.3   Rammeaftale 2019-20
Et udkast til Rammeaftale 2019-20 ligger nu klar til godkendelse i 
kommunalbestyrelserne og i regionsrådet. 

Nærværende indstilling omhandler godkendelse af udkast til Byrådsindstilling samt 
godkendelse af materiale til drøftelse i Social- og Beskæftigelsesudvalget på møde d. 15. 
august.

Indstilling om, at: 
1) Rådmandsmødet godkender udkast til byrådsindstilling om Rammeaftale 2019-20
2) Rådmandsmødet godkender at bilag 3, 4 og 5 fremsendes som materiale til 

drøftelse af Rammeaftale 2019-20 på møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 
15. august 2018.



Side 2

BHA præsenterede indstillingen. Indstillingen blev derpå drøftet af mødekredsen: 

 Indstillingen skal betragtes som udkast forud for høringsprocessen. Derpå 
udarbejdes en endelig byrådsindstilling. 

 Der har i processen været ændringsforslag fra AAK, som i store hele er 
imødekommet.

Indstillingen blev godkendt. 

(Økonomi følger op)

2   Til drøftelse
2.1   Etablering af kommunal ungeindsats i Aarhus
Som led i udmøntningen af den politiske aftale om ”Bedre veje til uddannelse og job” 
skal der etableres en sammenhængende kommunal ungeindsats for unge under 25 år. 
Dette sker via Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Indstilling om, at: 
1) Den sammenhængende kommunale ungeindsats forankres i Unge & Uddannelse i 

Beskæftigelsesforvaltningen

2) Rådmanden/forvaltningen tager initiativ til en afklaring af den organisatoriske 
forankring af den kommunale ungeindsats med MBU med henblik på en fælles 
indstilling til byrådet, såfremt Rådmanden er enig i beslutningspunkt 1.

VJ præsenterede indstillingen. Rådmandsmødet drøftede indstillingen: 

 VJ bemærkede, at indsatsen naturligt kan ligge i beskæftigelsesforvaltningen. 

 LH bemærkede, at der skal afklares yderligere ift. samarbejdsmodeller, herunder 
også i mellem SOC og BEF (og MBU). 

 KW var indstillet i at placere indsatsen i beskæftigelsesforvaltningen.

 KW fremhævede, at der i organiseringen bør være fokus på at optimerer de unges 
kontaktflader til systemet, så det bliver så enkelt og effektivt som muligt.   

Det blev besluttet, at: 
 Punktet dagsordensættes med evt. bilag til drøftelse på det møde, der er 

kalendersat med MBU tirsdag d. 14. august. VJ tager derudover kontakt til MBU. 

 Der udarbejdes en byrådsindstilling efter afklaring. Med byrådsindstillingen 
beskrives området mere generelt, herunder udvikling, metode som vi mener skal 
til for at lykkes og succeskriterier mv. 



Side 3

(BEF følger op)

3   Til orientering
3.1   Orientering fra Magistraten
Der har ikke været afholdt Magistratsmøde i denne uge. 

3.2   Orientering om Udvalgsmødet
Mødekredsen drøftede udkast til dagsorden. 

KW ønsker et baggrundsnotat med aktuel status ift. aftalen om udsatte boligområder til 
brug for præsentation af punktet. SOC arbejder aktuelt på et sådant notat, som 
fremsendes til KW forud for mødet (SOC følger op).

3.3   Bordrunde
 VJ orienterede om proces for bestyrelsesudpegning FGU. Der følges op torsdag d. 

9. august. (BEF følger op).  

 LH orienterede om status for gennemgang af sagerne på området for HCB.

 VJ orienterede om besøg fra Københavns Kommune. OBS ift. at der i samme 
tidsrum er planlagt ekstraordinært rådandsmøde. BEF afklarer KW’s deltagelse og 
koordinerer med O&L
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Indstilling

Budget 2019 - administrativ understøttelse 
af forhandlingsfasen

1. Resume 
Proces for den administrative understøttelse af 
forhandlingsfasen for Budget 2019 fremsendes til 
godkendelse. 

2. Beslutningspunkter
At 1) den skitserede tidsplan for den administrative 
understøttelse af forhandlingsfasen for Budget 2019 
godkendes. 

3. Baggrund
Budgetproceduren fastlægger et forhandlingsforløb med 
samme kadence som sidste år. 

Da forhandlingsmøder og øvrig politisk behandling af 
budgettet i det store og hele foregår i samme proces som 
foregående år, så foreslås det hér, at den interne og 
understøttende mødeaktivitet (budgetmøder) også 
planlægges som foregående år.  

I afsnit 6 skitseres således en plan for hvordan Sociale 
Forhold og Beskæftigelse kan understøtte rådmanden 
forud for og undervejs i budgetforhandlingerne. 

4. Effekt
-

Til Rådmandsmøde
Fra Økonomi
Dato 10. august 2018
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5. Ydelse
-

6. Organisering
Frem til og med uge 34 forventes arbejdet med udtalelser 
til partiernes budgetforslag og færdiggørelsen af 
sparekataloger at udgøre den primære del af 
budgetarbejdet. 

Borgmesterens budgetforslag udsendes 24. august. 
Herefter planlægges en række interne møder i 
rådmandskredsen, for at sikre muligheden for at drøfte 
budgetrelaterede emner, herunder igangsætte 
udarbejdelse af baggrundsmateriale og øvrige 
budgetforberedelser. 

Budgetmødefrekvensen starter sidst i august med 
ugentlige møder og intensiveres i ugen op til budgetugen. 

I selve budgetugen er der herudover reserveret tid i 
direktørs, forvaltningschefers og økonomichefs samt et par 
medarbejderes kalendere, så de fysisk er tilstede på 
rådhuset under forhandlingsforløbene. 

Disse har kontakt til et netværk af ressourcepersoner i 
forvaltningerne, som i perioden er i beredskab til hurtigt at 
tilvejebringe baggrund, udkast til forligstekster, 
økonomiske konsekvenser og faglige bidrag. 

Erfaringsmæssigt er det en fordel at reservere de anførte 
møder i kalenderne. Møderne kan aflyses/afkortes hvis 
behovet viser sig at være mindre. Møderækken er indtil 
videre planlagt som nedenstående.   
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Budget 2019-2022 - Tidsplan for forhandlingsfasen

Uge 34 24. aug. Borgmesterens budgetforslag udsendes til 
byrådet

27. aug. Orienteringsseminar for byrådet om økonomien 
i magistratens budgetindstilling (16.00 - 19.00)

Uge 35

28. aug. Rådmandsmøde + efterfølgende budgetmøde 
(10.30 – 11.30)

3. sept. Magistratens budgetforslag behandles i 
magistraten

Uge 36

5. sept. Budgetmøde (8.30 – 9.30)

10. sept. Budgetmøde (12.30 – 14.30)

11. sept. Budgetmøde (10.30 – 12.30)

12. sept. Frist for høringssvar vedrørende besparelser

13. sept. 1. behandling af budgettet i Byrådet

Uge 37

14. sept. Budgetmøde (11.00 – 13.00)

17. sept. Budgetmøde (12.00 – 14.00)

17. sept. Forhandlingsmøde med partiernes 
forhandlingsgrupper (kl. 16.00)

18. sept. Budgetmøde (10.30 – 12.30)

19. sept. 1. fællesmøde mellem magistrat og 
Økonomiudvalg

19-21. 
sept.

Rådmand, direktion og økonomichef reserverer 
hele dagen til budgetforberedelse

20. sept. Forhandlingsmøde mellem partiernes 
forhandlingsgrupper (10.00 - 24.00)

21. sept.
Eventuel fortsættelse af torsdagens 
forhandlingsmøde mellem partiernes 
forhandlingsgrupper

Uge 38

21. sept. Orienteringsmøder om budgetforlig, samt info 
på intranettet om resultatet af budgetforliget

Uge 40 3. okt. 2. fællesmøde mellem magistrat og 
Økonomiudvalg

Uge 41 11. okt. 2. behandling af budgettet i byrådet
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Deltagerkredsen til budgetmøderne er rådmand, direktør, 
forvaltningschefer og økonomichef.

Økonomi sørger for den praktiske understøttelse. I lighed 
med tidligere år oprettes en ”budgetmappe” i First 
Agenda, hvor dagsordner til interne budgetmøder samt 
øvrigt relevant materiale gøres tilgængeligt for 
mødekredsen. Mødelokale 428 i forlængelse af 
rådmandskontoret er til rådighed under forhandlingerne. 

Bemærk at alle møder er forhåndsreserveret i deltagernes 
kalendere. Hvis rådmanden ønsker en anden proces eller 
justeringer, så tilpasses forhåndsreservationerne i henhold 
til dette. 

7. Ressourcer
-

Antal tegn: 4.145Sociale Forhold og Beskæftigelse

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: okonomi@msb.aarhus.dk

Sagsbehandler: Morten Poulsgaard

Tlf.: 89 40 26 67

E-post: mopou@aarhus.dk
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Indstilling

Skovgårdsparken - status på 
beskæftigelsesindsatsen

1. Resume 
Med den nye definition af udsatte boligområder og 
ghettoområder, som er aftalt i Folketinget den 9. maj, er 
Skovgårdsparken ifølge ministeriets ghettoliste et 
ghettoområde. Skovgårdsparken kom første gang på 
ghettolisten i 2016 og har om 1½ år potentielt været på 
ghettolisten i fire år – og er dermed det boligområde, der i 
Aarhus er i størst risiko for at udvikle sig til en ”hård 
ghetto” på ghettolisten. 

Kommer Skovgårdsparken på den hårde ghettoliste 
betyder det, at boligområdet bl.a. vil være omfattet af 
krav om reducering af almene boliger til 40 pct. i området 
med deraf følgende krav og nedrivninger af boliger mv. 

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Orienteringen tages til efterretning

3. Baggrund
På baggrund af den nye definition af udsatte boligområder 
og ghettoområder, er der et ønske om en prioriteret 
indsats fra Beskæftigelsesforvaltningen i forhold til at 
nedbringe andelen af 18-64-årige uden tilknytning til 
arbejdsmarkedet eller uddannelse i Skovgårdsparken til 
under 40 pct. Tallet udgjorde ved den seneste opgørelse i 
december 2017 41,4 pct., og er et af flere kriterier, som 
der lægges vægt på ved udarbejdelse af ghettolisten.

Til Rådmanden 
Fra Beskæftigelsesforvaltningen 
Dato 10. august 2018
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Opgørelsen foretages ud fra et gennemsnit de seneste 2 år 
før måling. Næste måling i forhold til Ghettolisten er 
december 2018, hvorfor der i første omgang er aftalt en 
prioriteret indsats fra august til december 2018. 

Da der sker tilflytning og fraflytning fra området er det 
ikke muligt, at sætte et præcist måltal på den prioriterede 
indsats, men ud fra nedenstående liste trukket medio juli 
2018 er målgruppen på 870 beboere mellem 18 og 64 år. 
Hvis målet er et fald på 2 pct. i beboere på offentlig 
forsørgelse vil det kræve at ca. 18 beboere netto skal 
forlade offentlig forsørgelse. Målet er uanset, at flest mulig 
fra området forlader offentlig forsørgelse.

Aftalte indsatser 
Da der er tale om borgere både over og under 30-årige 
borgere er der aftalt en fælles indsats mellem Unge & 
Uddannelse, Dagpenge & Kontanthjælp og Brabrand 
Boligforening. Dette drøftes endeligt i BEF medio august. 

Der er indtil videre aftalt følgende: 
Der iværksættes en prioriteret indsats i forhold til følgende 
målgrupper: 
1. Kontanthjælp over 30 år 
2. Arbejdsløshedsdagpenge 
3. Uddannelseshjælp og kontanthjælp under 30 år 

Ovenstående målgrupper udgør pt. i alt ca. 130 borgere.
Udover ovenstående vil Integration & Fleksjob blive 
inddraget i forhold til særlig indsats for beboere på 
ledighedsydelse. 

Der har fra beboerdemokratiet i Skovgårdsparken været et 
ønske om permanent fysisk tilstedeværelse om området i 
forbindelse med den prioriterede indsats. Vurderingen fra 
driftsområderne er, at det mest hensigtsmæssige er en 
kombineret model, hvor driftsområderne arbejder 
prioriteret i forhold til de løbende cpr lister fra området 
kombineret med fysisk tilstedeværelse i forbindelse med 
samtaler eller vejledning når dette giver mening. 
Skovgårdsparken har en beboerrådgivning, hvor der er 
mulighed for afholdelse af samtaler, vejledning mv.
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Ad 1 – Kontanthjælp over 30 år 
Dagpenge & Kontanthjælp iværksætter ud fra løbende cpr 
lister en prioriteret indsats for aktivitetsparate (Job i fokus 
og Flere skal med) og jobparate beboere på kontanthjælp 
over 30 år.

Ad 2 - Dagpenge 
Dagpenge & Kontanthjælp iværksætter ud fra løbende cpr 
lister en prioriteret indsats for beboere på dagpenge.

Ad 3 – Uddannelseshjælp og kontanthjælp under 30 år 
Unge & Uddannelse iværksætter ud fra løbende cpr lister 
en prioriteret indsats for beboere under 30 år på 
uddannelseshjælp og kontanthjælp. Derudover vil en 
fremskudt medarbejder have træffetid i 
beboerrådgivningen 5 timer pr. uge med henblik på 
vejledning ift. CV, jobsøgning mv.

Samarbejde med Brabrand Boligforening og 
beboerdemokratiet 
Skovgårdsparken har en beboerrådgiver som har fast 
fysisk tilstedeværelse i Skovgårdsparken. Det er aftalt at 
vedkommende får en kontaktperson (BEF) i forhold til 
borgere, som henvender sig i beboerrådgivningen omkring 
job og uddannelse. 

Det er aftalt med Brabrand Boligforening, at der via 
beboerdemokratiet skal ske en formidling af, at der 
iværksættes prioriteret indsats samt en formidling af at 
det er vigtigt, at beboerne i Skovgårdsparken på offentlig 
forsørgelse tager medansvar i forhold til at blive 
selvforsørgende. 

Løbende opfølgning 
Der vil ske en månedlig afrapportering til BEF med antal 
fra de prioriterede lister, som er blevet selvforsørgende. 
Der afholdes statusmøde i december 2018.

4. Effekt
-
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5. Ydelse
-

6. Organisering 
-

7. Ressourcer
-

Antal tegn: 4736Sagsnummer: 18/000126-31

Beskæftigelsesforvaltningen Sagsbehandler: Sofie Brøndt Jørgensen

E-post: sobrj@aarhus.dk

mailto:sobrj@aarhus.dk
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Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 15. august 2018 
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Rådhuset, lokale 390

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Aftale om udsatte boligområder i Aarhus Kommune
3. Drøftelse af Rammeaftale 2019-2020 vedr. det 

specialiserede social- og specialundervisningsområde
4. Orientering om budgetforslag på MSB’s område
5. Orientering om status på ChangeMakers/Café Kaffegal
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 

15. august 2018

2. Aftale om udsatte boligområder i Aarhus Kommune

Baggrund/formål: Et bredt flertal i byrådet har den 19. juni 
2018 indgået en aftale om udsatte boligområder i Aarhus 
Kommune. Udvalget drøfter sociale- og beskæftigelsesmæssige 
perspektiver i aftalen. 

Ansvarlig: Kristian Würtz

Tid: 16.35 - 17.05 (30 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

Sag: 18/035646-1
Sagsbehandler:
Jacob Sonne/
Jan Gehlert
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3. Drøftelse af Rammeaftale 2019-2020 vedr. det 
specialiserede social- og specialundervisningsområde

Baggrund/formål: Kommunerne og regionen i Midtjylland 
indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det 
specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet 
med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og 
udvikling på tværs af kommuner og region.

Udkast til Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog 
mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland. Rammeaftale 
2019-20 indeholder således de 3 udviklingsområder, som Social- og 
Beskæftigelsesudvalget tidligere har drøftet, ligesom 
Rammeaftalen indeholder en aftale om udvikling i taksterne i 
perioden 2019-22. 

KKR Midtjylland har på møde den 14. juni 2018 behandlet 
udkast til Rammeaftale 2019-20. Parterne er enige om at 
anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i 
kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet. 

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.05 – 17.20 (15 min) 

Bilag: 
- Baggrundsnotat om Rammeaftale 2019-20
- Udkast til Rammeaftale 2019-20
- Oplæg om Rammeaftale 2019-20

4. Orientering om budgetforslag på MSB’s område

Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres 
om budgetforslag på MSB’s område. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Kristian Würtz

Tid: 17.20 – 17.40 (20 min.)
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- Bilag omdeles på mødet

5. Orientering om status på ChangeMakers/Café Kaffegal

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om status på 
ChangeMakers/Café Kaffegal

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen

Tid: 17.40 – 17.55 (15 min.)

Bilag: 
- Mail af den 9. august 2018 fra ChangeMakers 

6. Orienteringspunkter

A) Eventuelle orienteringer

Baggrund/formål: Eventuelle orienteringer

Metode: Mundtlig orientering. 

Ansvarlig: Lotte Henriksen & Vibeke Jensen

Tid: 17.55 – 18.05 (10 min.)

7. Skriftlige orienteringer

A) Orientering om ansøgning og tildeling af § 18 midler i 
2. runde 2018

Resume: Tre gange årligt uddeler Sociale Forhold og 
Beskæftigelse (MSB) frivillighedsmidler (§18-midler) til støtte 
af det frivillige sociale arbejde rettet mod MSB’s målgruppe. Der 
er modtaget i alt 36 ansøgninger i 2. runde, hvoraf 15 har fået 
tilskud. Samlet set uddeles der 287.900 kr. i 2. runde i 2018. 
Se vedlagte bilag for yderligere information. 

Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse kan disse 
stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er spørgsmål 
gennemgås den skriftlige orientering ikke. 
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- Kort opsummering om fordeling af § 18-puljen 2. runde 2018
- Notat om fordeling af § 18-puljen 2. runde 2018
- bilag 1: Oversigt over fordeling af § 18-puljen 2. runde 2018
- bilag 2: Principper for tildeling af § 18-puljen

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: 18.05 – 18.10 (5 min.)

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

9. Evt.

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.10 – 18.15 (5 min.)

Bilag:
- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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