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Dokument Titel: Referat - Rådmandsmøde - 27.06.18

Dagsordens titel Referat
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Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse

 
Referat

Rådmandsmøde
27-06-2018 08:30

27-06-2018 10:30

Dato:
Tid:
Sted:

27. juni 2018
08:30 - 10:30
Rådmandens kontor, Rådhuset

Deltagere: Kristian Würtz (KW) 
Erik Kaastrup-Hansen (EKH)
Vibeke Jensen (VJ)
Bjarne Høyer Andresen (BHA)
Jeanette L. Hoppe (JLH)
Kristian Dalsgaard (referent)

Afbud: Lotte Henriksen

Fraværende:

Bemærk: Lotte Lyhne (LL) deltog på vegne af Lotte Henriksen

1   Til godkendelse
1.1   Dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

1.2   Referat
Referatet blev godkendt.

2   Til drøftelse
2.1   Dialogmøde 2018 i Globus1
Der afholdes dialogmøde mellem Rådmand Kristian Würtz (MSB), Rådmand Rabih Azad-
Ahmad (MKB), Rådmand Thomas Medom (MBU) og foreninger og borgere i Gellerup.

Der planlægges en række temaer som udgangspunkt for dialogmødet.

Indstillingen om, at: 
1) Rådmandsmødet drøfter afholdelse af det planlagte dialogmøde for 2018 og de 

foreslåede temaer

Indstillingen blev præsenteret af VJ. 

Indstillingen blev drøftet af mødekredsen.



Side 2

KW bemærkede, at: 
 han ønsker at deltage og er enig i at MSB skal have et job og uddannelsestema 

med på mødet.

(BEF følger op)

3   Til orientering
3.1   Orientering fra Magistraten
KW orienterede fra Magistratsmødet: 

 SF tog forbehold for sammenlægningen af kontrolenhederne. 

 EL tog forbehold for aftalen om udsatte boligområder.

3.2   Orientering om Udvalgsmødet
Rådmandsmødet drøftede dagsordenen til udvalgsmødet:

 Jesper Bork deltager i drøftelsen af pkt. vedr. danskundervisning af hensyn til at 
kunne besvare eventuelle spørgsmål. 

3.3   Bordrunde
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Indstilling

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.

1. Resume 
Udkast til Rammeaftale 2019-20 er fremsendt til 
godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsrådet, se 
Bilag 5. 

Denne indstilling indeholder godkendelse af:
1. Udkast til Byrådsindstilling om Rammeaftale 2019-20

Udkastet til Byrådsindstilling medsendes til Børn og 
Unge samt Sundhed og Omsorg, når Rammeaftale 
2019-20 sendes i høring i de to magistratsafdelinger.
Udkast til Rammeaftale 2019-20 er bilag i 
Byrådsindstillingen, se bilag 2 og 5.

2. Materiale til drøftelse i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget d. 15. august 2018 
Det foreslås, at der fremsendes følgende materiale til 
udvalget i forbindelse med denne drøftelse:
 Baggrundsnotat til udvalgets drøftelse, bilag 3
 Slides til udvalgets drøftelse, bilag 4 
 Udkast til Rammeaftale 2019-20, bilag 5

Til Rådmanden
Fra Økonomi
Dato 3. august 2018
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2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Rådmandsmødet godkender udkast til 
byrådsindstilling om Rammeaftale 2019-20
At 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

3. Baggrund
Et udkast til pejlemærker til Rammeaftale 2019-20 har i 
april måned været i høring i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget og Handicaprådet. Alle indkomne 
høringssvar er behandlet i DASSOS, og den foreliggende 
version af Rammeaftale 2019-20 er opdateret med de af 
DASSOS besluttede ændringer/tilretninger på baggrund af 
indkomne høringssvar. 
De indgivne høringssvar fra Aarhus Kommune i april 
måned incl. DASOOS’ bemærkninger hertil fremgår i Bilag 
1. 

4. Effekt
Intet at bemærke

5. Ydelse
Intet at bemærke

6. Organisering 
Proces for godkendelse af Rammeaftale 2019-20: 

29. august: Frist for høringssvar. 
 Høringsproces for Rammeaftale 2019-20:

o Aftalen er sendt i høring i Handicaprådet
o Udkast til Byrådsindstilling incl. Rammeaftale 

sendes i høring i Børn og Unge samt Sundhed og 
Omsorg senest d. 10. august. 

o Sideløbende med høringerne drøfter Social- og 
Beskæftigelsesudvalget Rammeaftale 2019-20

4. september: Rådmandsmøde 
 Godkendelse af endelig Byrådsindstilling incl. 

høringssvar
17. september: Magistratsbehandling
26. september: Byrådsbehandling
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15. oktober: Frist for godkendelse i byrådet

7. Ressourcer
Intet at bemærke

Bilag:
Bilag 1: Høringssvar pejlemærker samt bemærkninger 
DASSOS april 2018
Bilag 2: Udkast til Byrådsindstilling Rammeaftale 2019-20 
Bilag 3: Baggrundsnotat drøftelse SocBefUdvalg 
Rammeaftale 2019-20
Bilag 4: Slides SocBefUdvalg Rammeaftale 2019-20
Bilag 5: Udkast til Rammeaftale 2019-20

Tegn: 2894Økonomi

Sagsbehandler: Janne Folden Bang

E-post: jfb@aarhus.dk
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Bilag 1 (Rådmandsindstilling om Rammeaftale 2019-20, 7. august 2018)

Et udkast til pejlemærker til Rammeaftale 2019-20 har i april måned været i høring i Social- og Beskæftigelsesudvalget og Handicaprådet. 
Alle indkomne høringssvar er behandlet i DASSOS, og den foreliggende version af Rammeaftale 2019-20 er opdateret med de af DASSOS 
besluttede ændringer/tilretninger på baggrund af indkomne høringssvar. 

Nedenfor fremgår de indgivne høringssvar fra Aarhus Kommune i april måned samt DASOOS’ bemærkninger hertil.
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Indstilling

Rammeaftale 2019-20 for det specialiserede 
socialområde

Kommunekontaktrådet i Midtjylland (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. 

1. Resume 
Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert 
andet år en rammeaftale om samarbejdet på det 
specialiserede social- og specialundervisningsområde. 
Rammeaftale 2019-20 indeholder aftaler om fælles 
udviklingstiltag, kapacitet og styring på det sociale 
område.

I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og regionen 
fokus på følgende 3 udviklingsområder: Den nære 
psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem 
Sundhedsaftalen og Rammeaftalen, Fælles udviklingstiltag 
for børn og unge med autisme samt Effekt, kvalitet og 
progression i tilbud og takster

Rammeaftalen indeholder tillige et samlet skøn over 
behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver 
de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng mellem 
kommunernes behov for specialiserede tilbud og det 
samlede udbud af tilbud. 

I udkastet til Rammeaftalen indgår en aftale om udvikling i 
taksterne i den fire-årige periode 2019–22. Det er 

Til Aarhus Byråd via Magistraten
Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse
Dato 6. september 2018
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indeholdt i aftalen, at taksterne reduceres med minimum 2 
pct. i hele perioden (svarende til 0,5% årligt), at der er 
mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev 
aftalt i sidste periode (dog må taksterne ikke stige i 
perioden), og endelig at aftalen tages op til fornyet 
drøftelse i 2019.

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Byrådet tiltræder Rammeaftale 2019-20 som 
forelagt.

3. Baggrund
Det er lovbestemt, at der skal indgås en rammeaftale 
mellem kommunalbestyrelserne i de 19 midtjyske 
kommuner og regionsrådet i Region Midtjylland. Fra og 
med 2019 er rammeaftalerne 2-årige. 

Rammeaftalen indeholder aftaler om fælles 
udviklingstiltag, kapacitet og styring på det sociale område 
og er indgået på baggrund af:
a) Servicelovens §6 omhandlende det sociale område
b) Almenboligloven §185b omhandlende tilbud på det 

almene ældreboligområde
c) Specialundervisningslovens §6h omhandlende 

specialundervisning for voksne

Arbejdet med Rammeaftalen sker i samarbejde mellem 
repræsentanter fra kommunerne og Region Midtjylland i 
diverse fora på såvel administrativt som politisk niveau, 
ligesom brugerorganisationer er hørt; fx har 
rammeaftalens pejlemærker været i høring i foråret i 
Handicaprådet og i Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

KKR Midtjylland anbefaler, at udkastet til Rammeaftale 
2019-20 godkendes i kommunalbestyrelserne og 
regionsrådet. Rammeaftale 2019-20 skal være godkendt 
senest d. 15. oktober 2018 og træder i kraft d. 1. januar 
2019.

4. Effekt
I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og 
regionen fokus på følgende tre udviklingsområder:
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Den nære psykiatri. Området indgår som et fælles 
udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og 
Rammeaftalen. Der er dannet en fælles alliance om 
den nære psykiatri mellem de 19 kommuner, Region 
Midtjylland, PLO Midtjylland og bruger- og pårørende-
organisationer om at forbedre og sætte en fælles 
retning for udvikling af den nære psykiatri i 
Midtjylland.

Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme. 
De midtjyske kommuner peger på, at der er et stort 
potentiale i at samarbejde på tværs om at finde nye 
metoder og veje til at forebygge skolevægring blandt 
børn og unge med autisme. Når et barn eller en ung 
med autisme oplever at være isoleret og ekskluderet, 
er der risiko for, at det medfører varig nedsat 
livskvalitet og manglende deltagelse i samfundet. Der 
er tillige behov for at sætte fokus på overgange fra 
skole til ungdomsuddannelse og videre til 
beskæftigelse.

Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster.
Gennem øget kvalitet i opgaveløsningen og 
brugeroplevet kvalitet skabes effekt og progression 
hos borgeren. På denne baggrund skal der deles viden 
om og gøres brug af de faglige indsatser, der virker.
Med afsæt i det rehabiliterende arbejdes redskaber 
om mål og opfølgning, skal dialogen styrkes om 
målsætning for progression og effekten af indsatsen.

Effekten af takstreduktionen vil enten tage form som en 
effektivisering i regi af de berørte enheder eller som en 
besparelse med eventuel konsekvens for serviceniveauet. 
Med de besluttede sparekrav i forbindelse med 
Budget2019, er alle afdelinger i kommunen i forvejen 
underlagt en budgetreduktion. Takstfaldkravet udmøntes 
som en del af sparekravet. Samtidig bidrager 
takstfaldskravet til sparekravet i form af billigere køb af 
eksterne pladser.
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5. Ydelse
Rammeaftalen indeholder et samlet skøn over behovet for 
pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de 
midtjyske kommuner, at der er sammenhæng mellem 
kommunernes behov for specialiserede tilbud og det 
samlede udbud af tilbud. I Midtjylland er ca. 10.000 dag- 
og døgnpladser omfattet af Rammeaftalen.

I aftalebilaget Styringsaftale fremgår de regler, der gælder 
for kommunernes anvendelse af pladser i andre kommuner 
og ved regionen. Klare og præcise regler er 
forudsætningen for, at hver enkelt kommune kan have 
tillid og sikkerhed for, at ressourcerne anvendes lige så 
effektivt, når der visiteres til regionens eller andre 
kommuners tilbud, som når der benyttes tilbud i eget regi.

6. Organisering 
Rammeaftalen omfatter alle tilbud, der drives af Region 
Midtjylland. Desuden er kommunale tilbud, hvor mere end 
5 procent af pladserne benyttes af andre kommuner, 
omfattet af Rammeaftalen. I Socialforvaltningen er en stor 
del af tilbuddene omfattet, mens der i Børn og Unge kun 
er omfattet et enkelt tilbud. Tillige er udvalgte 
abonnementsydelser i Sundhed og Omsorg omfattet af 
aftalen.

Den foreliggende Rammeaftale har været i høring i 
Handicaprådet, ligesom Rammeaftalen samt et udkast til 
nærværende byrådsindstillingen har været i høring i Børn 
og Unge samt Sundhed og Omsorg. Endvidere har 
Rammeaftalen været til orientering i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget.

(Her følger en kort opsummering af indholdet i de enkelte 
høringssvar, hvis dette har direkte relevans for Byrådets 
drøftelse).

7. Ressourcer
Rammeaftalen sætter rammerne for styring af 
økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede 
tilbud. Aftaler herom er beskrevet i aftalebilaget 
Styringsaftale.
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I udkastet til Rammeaftalen indgår følgende aftale om 
udvikling i taksterne i perioden 2019–22: 
• Taksterne kan ikke stige i perioden
• Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele 

perioden (svarende til 0,5% årligt)
• Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., 

der blev aftalt i sidste periode
• Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 

2019

Den tidligere takstaftale for perioden 2015-18 
indeholdt et takstfaldskrav på 3% over perioden 
(svarende til 1% årligt). 
Aarhus Kommune realiserede i denne periode et 
samlet takstfald på 3,09%. Heraf udgjorde takstfaldet 
i MSB 3,02%, mens der var et takstfald på 6,03% for 
det eneste tilbud MBU har med i Rammeaftalen.

Jakob Bundsgaard Kristian Würtz
/ Niels Højbjerg / Erik Kaastrup-Hansen

Bilag:
Bilag 1: Rammeaftale 2019-20
Bilag 2: Høringssvar fra Handicaprådet (følger)
Bilag 3: Høringssvar fra Børn og Unge (følger)
Bilag 4: Høringssvar fra Sundhed og Omsorg (følger)

Tegn: 7297Økonomi

Sagsbehandler: Janne Folden Bang

E-post: jfb@aarhus.dk



Bilag 4/6

Dokument Titel: Bilag 3 Baggrundsnotat 
drøftelse SocBefUdvalg 
Rammeaftale 2019-20

Dagsordens titel: Rammeaftale 2019-20

Dagsordenspunkt nr 1.3



3. juli 2018
Side 1 af 2

Baggrundsnotat 

Drøftelse i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 15. august 2018:
”Godkendelse af Rammeaftale 2019-20 på det sociale område”

Sagsfremstilling
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, hvor kommunerne og regionen har haft 
mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs. Dette har 
skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

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. 

Fælles faglige udviklingsområder
Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn 
over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske 
kommuner, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for 
specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud. 

I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og regionen fokus på 
følgende 3 udviklingsområder:
• Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem 

Sundhedsaftalen og Rammeaftalen 
• Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme 
• Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster

Styring og økonomi
Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne 
for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. 
Aftaler herom er beskrevet i styringsaftalen, der er et bilag til 
rammeaftalen.

Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af 
tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. 

De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i 
taksterne i perioden 2019–22: 
• Taksterne kan ikke stige i perioden

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Økonomi
Aarhus Kommune

Økonomi Sekretariat
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

E-mail:
okonomi@msb.aarhus.dk
Direkte e-mail:
jfb@aarhus.dk
www.aarhus.dk/msb

Sagsbehandler:
Janne Folden Bang
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• Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden (svarende til 
0,5% årligt)

• Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i 
sidste periode

• Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019

Herudover er styringsaftalen for 2019-20 stort set identisk med tidligere 
års aftaler i forhold til de administrative procedurer ift. takstberegning, 
opsigelsesvarsler mv. 

Takstudviklingen i Aarhus Kommune
Den tidligere takstaftale for perioden 2015-18 indeholdt et 
takstfaldskrav på 3% over perioden, svarende til 1% årligt. 
MSB realiserede i perioden et takstfald på 3,02%. MBU har ét tilbud i 
Rammeaftalen, som realiserede et takstfald på 6,03%, og medregnes 
dette var Aarhus Kommunes samlede takstfald på 3,09%. For MSB 
således kun begrænset betydning, at den del over 3%, som blev 
realiseret i sidste periode kan fratrækkes i den kommende periode.

Bilag
Udkast til Rammeaftale 2019-20

Udkast til Rammeaftale 2019-20 inkl. bilag er tillige tilgængelig på 
hjemmesiden:
https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--
2020

Praktisk om godkendelsesprocessen for Rammeaftale 2019-20:
Social- og Beskæftigelsesudvalgets eventuelle bemærkninger vil blive 
vedlagt som bilag til Byrådsbehandlingen af Rammeaftale 2019-20. 
Frist for bemærkninger er d. 29. august 2018, og sendes til jfb@aarhus.dk.

Magistratsbehandlingen finder sted d. 17. september.
Byrådsbehandlingen er fastsat til d. 26. september. 

https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020
https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020
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Sociale Forhold og Beskæftigelse
Aarhus Kommune

RAMMEAFTALE 2019-20

UDKAST TIL GODKENDELSE I 
BYRÅDET



Sociale Forhold og Beskæftigelse
Aarhus Kommune

Godkendelse af Rammeaftale 2019-20

Samlet udkast ligger nu klar til godkendelse
• Udarbejdet i dialog mellem 19 kommuner og Region Midtjylland
• KKR Midtjylland anbefaler godkendelse i Byrådet

Proces:
15. aug.: Høring i Social- og Beskæftigelsesudvalget
26. sept.: Byrådsbehandling
15. okt.: Frist for godkendelse



Sociale Forhold og Beskæftigelse
Aarhus Kommune

Indhold i Rammeaftale 2019-20, nyt i forhold til tidligere år

Udviklingsområder, tidligere drøftet i udvalget i april
1. Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem 

Sundhedsaftalen og Rammeaftalen 
2. Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme 
3. Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster

Takstaftale for perioden 2019-22 (!)
• Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden
• Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i 

sidste periode. Taksterne kan dog ikke stige i perioden
• Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019
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Forord

Med rammeaftalen sætter vi i de midtjyske kommuner 
og region retningen for de kommende års samarbejde 
om udvikling af faglige indsatser og koordinering af ka-
pacitet og styring på det specialiserede social- og spe-
cialundervisningsområde .

Retningen er politisk sat med indspil fra kommunerne og 
regionen, og med udgangspunkt i en fælles vision om, at 
borgeren er i centrum, og at det er borgerens hverdag og 
livskvalitet, det handler om .

Aftalen er for første gang toårig . Det giver os bedre mu-
lighed for at folde fælles udviklingsområder og initiativer 
ud i større omfang end tidligere .

I Rammeaftale 2019-20 sætter vi fokus på faglig udvik-
ling inden for en række områder, hvor vi ser behov for at 
stå tættere sammen for at udvikle og udbrede metoder 
og viden om, hvad der virker .

Et væsentligt element i samarbejdet om at løfte ramme-
aftalens visioner er at skabe videndeling om faglige me-
toder og tilgange på tværs af kommuner og region – og 
med organisationer og civilsamfund som en vigtig med-
spiller . 

Det kan vi kun gøre, når vi samarbejder om at styrke den 
faglighed, der skal understøtte borgerens potentiale for 
at kunne mestre sit eget liv . 

Med rammeaftalen vil vi i de kommende år sætte fo-
kus på at udvikle den nære psykiatri i en ny alliance med 
sundhedsområdet, praktiserende læger og patient- og 
pårørendeforeninger .
Vi vil også igangsætte fælles udviklingstiltag for børn og 
unge med autisme, så de får de bedste vilkår til at leve et 
godt liv og til at være en aktiv del af samfundet .
Derudover vil vi bidrage til at borgerne opnår størst mu-
lig livskvalitet og mestring ved at sætte effekt, kvalitet og 
progression som det overordnede bærende princip i ar-
bejdet med borgeren .

Vi ser frem til samarbejdet om at udfolde rammeafta-
lens visioner og initiativer til konkret handling – og vil 
takke alle jer, der er med til at give rammeaftalen liv og 
værdi lokalt .

Med venlig hilsen

Torben Hansen Steen Vindum
Formand for KKR Midtjylland Næstformand for KKR Midtjylland
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Resumé

Udvikling og koordinering
Det er kommunernes ansvar at koordinere det specia-
liserede social- og specialundervisningsområde i sam-
arbejde med regionen . Denne koordination foregår via 
rammeaftalen, som indeholder aftaler om fælles udvik-
lingstiltag, kapacitet og styring på det sociale område .

De midtjyske kommuner oplever generelt sammenhæng 
mellem deres behov og det samlede udbud af tilbud på 
det specialiserede social- og specialundervisningsom-
råde . 

Flere kommuner oplever dog, at der er behov for fag-
lig udvikling af tilbuddene til borgere med psykiske pro-
blemstillinger samt til børn og unge med en autisme-
spektrumforstyrrelse .

I Rammeaftale 2019-20 sætter de midtjyske kommuner 
og region særligt fokus på 3 fælles udviklingsområder:

• Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mel-
lem den midtjyske Sundhedsaftale og Rammeaftale 

• Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme

• Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster

Videndeling om faglige metoder og tilgange er et væ-
sentligt element i samarbejdet om de 3 udviklingsom-
råder .

De fælles udviklingsområder er beskrevet på de efter-
følgende sider, og sætter retningen for de kommende 
års samarbejde på det sociale område i Midtjylland .
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Rammeaftalens fælles mål og vision 
for borgerne

Samarbejdet på det specialiserede social- og 
specialundervisningsområde i Midtjylland ken-
detegnes ved, at det gør en forskel for borgerne .

Vi arbejder sammen på tværs af de midtjyske 
kommuner og region for:

• At  borgeren  har  mest  muligt  ansvar og 
indflydelse på eget liv med fokus på livskva-
litet

• At indsatser hænger sammen og  skabes 
sammen med borgeren,  hele vejen rundt

• At borgerens ressourcer kommer i spil og 
skaber værdi i en tidlig og fokuseret indsats

• At alle er en del af et fællesskab

Samarbejdet skal sikre høj kvalitet i tilbuddene 
til alle målgrupper . Både for borgere med po-
tentiale for rehabilitering og øget mestring og 
for borgere med varigt støttebehov .

Styring og økonomi
Rammeaftalen omfatter de kommunale og regionale til-
bud i den midtjyske region, som anvendes af flere kom-
muner end driftskommunen . I Midtjylland er ca . 10 .000 
dag- og døgnpladser omfattet af Rammeaftalen .

Rammeaftalen sætter rammerne for styring af økonomi- 
og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud . 

Dette sker gennem styringsaftalen, hvis primære formål 
er at beskrive principperne for finansiering, takstbereg-
ning og aftaler om køb og salg af pladser for kommunale 
og regionale tilbud i den midtjyske region .

Der udarbejdes årligt ledelsesinformation på baggrund 
af indberetninger fra kommuner og region med henblik 
på løbende at følge udviklingen på området . Udviklingen 
følges bl .a . via takstudvikling, belægning og kapacitet på 
de omfattede tilbud .

Styringsaftalen er et bilag til Rammeaftale 2019-20 .
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Den nære psykiatri
Udviklingsområde 1

Den nære psykiatri indgår som et fælles udviklingsom-
råde i Rammeaftalen og Sundhedsaftalen for de kom-
mende år .

Vi skal prioritere den nære psykiatri . Det skal vi fordi sta-
dig flere borgere – både børn, unge og voksne - rammes 
af psykiske lidelser . 

Indsatser, der retter sig mod den enkeltes hverdagsliv, 
spiller en afgørende rolle, både når man skal komme sig 
og leve et godt liv med en psykisk lidelse, og når psykiske 
lidelser skal forebygges . 

Borgere med psykiske lidelser har en større dødelighed 
end befolkningen generelt og har sværere ved at bevare 
tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked end menne-
sker med somatiske lidelser . Mange borgere med psyki-
ske lidelser har således komplekse problemer og brug 
for flere tilbud – ofte på tværs af de kommunale forvalt-
ningsområder, den regionale behandlingspsykiatri, al-
men praksis og civilsamfundet . 

En fælles retning for udviklingen af den nære psykia-
tri på tværs af kommuner, region, almen praksis og ci-
vilsamfund er derfor helt afgørende . 

Derfor er der dannet en fælles alliance om den nære 
psykiatri mellem de 19 kommuner, Region Midtjylland, 
PLO Midtjylland og bruger- og pårørende organisationer, 
om at forbedre og udvikle den nære psykiatri i Midtjyl-
land . 
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Vision

Forslag til vision er under udarbejdelse i samar-
bejdet om den nære psykiatri

Initiativer
• Vi udvikler konkrete initiativer, som under-

støtter en forstærket psykiatri på tværs af 
sektorer

• Vi iværksætter fælles løsninger, der giver 
bedre forløb og sammenhæng for borgerne

• Den nære psykiatri er et fælles udviklings-
område i Rammeaftale 2019-20 og den 
kommende Sundhedsaftale .
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Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme
Udviklingsområde 2

En procent af danske børn og unge har en diagnose in-
den for autismespektret . Disse børn og unge har ofte 
vanskeligt ved at trives i almene skole- og ungdomsmil-
jøer . De midtjyske kommuner peger på, at der er et stort 
potentiale i at samarbejde på tværs om at finde nye me-
toder og veje til at forebygge skolevægring blandt børn 
og unge med autisme .

Der er flere problematiske aspekter af skolevægring . 
Forskningen peger på en række følgevirkninger som so-
cial tilbagetrækning, faglige udfordringer, arbejdsløshed 
og øget risiko for psykiske problemstillinger .  Der er så-
ledes et stort menneskeligt og økonomisk potentiale i at 
udvikle foregribende og afhjælpende løsninger .  
Det er afgørende at forældrene aktiveres i dette arbejde, 
så der findes gode løsninger, der passer til familien . 

Skolevægring er særligt problematisk i forhold til børn 
og unge med autisme . Forskning viser, at når et barn el-
ler en ung med autisme oplever at være isoleret og eks-
kluderet, er der risiko for at det medfører varig nedsat 
livskvalitet og manglende deltagelse i samfundet . 

Det første skridt er at skabe viden om tegn på skole-
vægring, så der kan reageres tidligt og hurtigt . Både hos 
forældrene, på skolen, hos de praktiserende læger og i 
kommunerne . 

Der er behov for nye indsatser, så forældre og medarbej-
dere rustes til at tage hånd om problematikken . Bl .a . med 
fokus på udvikling af lokalt forankrede tilbud i tilknytning 
til skoler og uddannelser i nærmiljøet .

For unge med autisme er der særlig behov for at sætte 
fokus på de overgange de møder fra skole til ungdoms-
uddannelse og videre til beskæftigelse . Det er en sårbar 
periode for unge med autisme, fordi der stilles nye krav 
i form af eksempelvis job, videreuddannelse eller til at 
flytte hjemmefra . Samtidigt oplever de fleste at støtteni-
veauet ændrer sig, når de bliver 18 år . Derfor er det vig-
tigt at rette fokus mod, hvilke tiltag der kan gøres for at 
overgangen bliver så god som mulig . 
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Vision

Vi vil sikre en sammenhængende indsats mel-
lem almen og specialområdet, så børn og 
unge med autisme får de bedste vilkår til at 
leve et godt liv og til at være en aktiv del af 
samfundet .

Initiativer
• Vi skaber viden om tidlige tegn på skole-

vægring, så vi kan handle foregribende og 
hurtigt give barnet eller den unge den nød-
vendige støtte 

• Vi udvikler metoder og modeller for lokalt 
forankrede indsatser i tilknytning til sko-
ler og uddannelsesinstitutioner i de unges 
nærmiljø

• Vi finder gode løsninger sammen med for-
ældrene 

• Vi skaber gode overgange fra skole til ung-
domsuddannelse og videre til beskæftigel-
se for unge med autisme



10

Effekt, kvalitet og progression som det bærende princip
Udviklingsområde 3

For at vi kan udvikle tilbuddene på det specialiserede so-
cialområde er det væsentligt at vi har et fælles fokus på 
effekt, progression og kvalitet . Det er gennem øget kvali-
tet i opgaveløsningen og brugeroplevet kvalitet, at vi kan 
skabe effekt og progression hos borgeren .  Vi skal der-
for dele viden om og gøre brug af de faglige indsatser, vi 
ved virker . 

Et centralt redskab for det rehabiliterende arbejde er 
mål og opfølgning . Således er kommunerne i dag enige 
om at sætte mål for indsatsen i samarbejde med den en-
kelte borger . Mål og opfølgning er samtidig et bærende 
element i kommunikationen mellem myndighed og udfø-
rer om indsats og om borgerens udvikling .

Med det afsæt udvikles en fælles ramme for faglige be-
greber, der skal styrke dialogen mellem borger, myndig-
hed og udfører om målsætning for progression og ef-
fekten af indsatsen . Det skal være med til at skabe gen-
nemsigtighed i sammenhængen mellem målsætning for 
borgeren og den indsats der iværksættes . 

Kernen i den rehabiliterende indsats er, at styrke bor-
gens egenmestring .  Der er derfor et potentiale i at styr-
ke den økonomiske opfølgning på borgernes udvikling, 
så de formodede effekter af den rehabiliterende indsats 
i højere grad afspejles i omfanget af indsatser . 

Hensigten er at tydeliggøre sammenhængen mellem 
borgerens trivsel og udgifterne til borgens tilbud . I den 
sammenhæng er det relevant at gøre op med den tra-
ditionelle økonomiske styring og udvikle nye tilgange til 
styring på socialområdet . 
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Vision

Vi vil bidrage til at borgerne opnår størst mulig livskvalitet og 
mestring ved at sætte effekt, kvalitet og progression som det 
overordnede bærende princip i arbejdet med borgeren . 

Vi vil sætte fokus på effekten af sociale indsatser og progres-
sion i borgerens udvikling ved at skabe gennemsigtighed i sam-
menhængen mellem borgerens målsætning og den indsats, 
borgeren modtager . 

Initiativer
• Vi deler viden om faglige metoder, der skaber effekt og pro-

gression . På den måde kan vi øge den enkelte borgers livs-
kvalitet og mulighed for selv at mestre så stor en del af sit liv, 
som muligt . 

• Vi bruger en fælles ramme for faglige begreber i dialogen 
med borgeren og hinanden om målsætninger, indsatser og 
opfølgning . 

• Vi sikrer gennemsigthed i samhandlen, så borgerens pro-
gression afspejler sig i udgifterne for den ydelse, borgeren 
modtager . 

• Vi udvikler nye økonomiske og effektbaserede styrings- 
modeller på socialområdet
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Styringsaftale 2019-20

Rammeaftalen omfatter kommunale og regionale 
tilbud i den midtjyske region, som anvendes af fle-
re kommuner end driftskommunen . 

I Midtjylland er ca . 10 .000 pladser inden for det 
specialiserede social- og specialundervisnings-
område omfattet af Rammeaftalen . 

Rammeaftalen sætter rammerne for styring af 
økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfat-
tede tilbud . 

Dette sker gennem Styringsaftalen, hvis primære 
formål er at beskrive principperne for finansiering, 
takstberegning og betalingsmodeller i den midtjy-
ske region . Styringsaftalen fastlægger med andre 
ord spillereglerne for samarbejdet mellem køber 
og sælger . 

Styringsaftale 2019-20 er et bilag 1 til Rammeaf-
talen og kan tilgås via dette (link)

https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020
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Nyt i styringsaftale 2019-20
Styring og økonomi

Forsorgstilbud og kvindekrisecentre
Forsorgshjem og kvindekrisecentre er boformer, der 
skal kunne modtage brugerne akut, og i taksten er derfor 
indregnet en finansiering af visse ledige perioder (tom-
gang) . Udskrivningen kan ske med dags varsel og en 
borger kan have en udskrivningsdato på et tilbud sam-
me dag som indskrivningen finder sted på et andet til-
bud . Kommunerne er forpligtede til at betale for begge 
tilbud jf . Ankestyrelsen .

Ledelsesinformation
Ledelsesinformationen udarbejdes årligt på baggrund 
af indberetninger fra kommunerne og Region Midtjyl-
land og er sammensat af takstudvikling på regnskabstal, 
takstudvikling baseret på budgettal, opgørelse af over- / 
underskud, belægningsoversigt samt pladsoversigt .
Formålet med ledelsesinformationen er at kunne udpe-
ge relevante opmærksomhedspunkter over for drifts-
herrerne og tydeliggøre udviklingen på området .

Takstaftale for perioden 2019-2022
De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende 
aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019 – 2022:

- Taksterne kan ikke stige i perioden

- Taksterne reduceres med minimum 2 pct . i hele perio-
den

- Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct ., 
der blev aftalt i sidste periode

- Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 
2019

Forhold omkring udmøntning af takstaftalen til admini-
strativt brug vil blive uddybet i styringsaftalen (bilag 1) .
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Principper for takstsamarbejdet
Styring og økonomi

Styringsaftalen bygger på følgende overordnede principper for takstsamarbejdet

Incitament til sikker drift
Driftsherren skal have incitament til at sikre en løbende 
økonomisk effektiv drift, herunder at der sker den nød-
vendige tilpasning af kapaciteten . 

Den løbende tilpasning er afgørende for at undgå tom-
me pladser og for at minimere risikoen for underskud . 
Tilpasningen sker ved, at driftsherren kan foretage mid-
lertidige kapacitetsændringer i tilbuddene . Køberkom-
munen skal have incitament til at indgå rettidig dialog 
med driftsherren om forventninger og ændringer i efter-
spørgslen .

Takster og udgiftsstyring
Taksterne skal være retvisende og sammenlignelige 
ydelser skal kunne sammenlignes på priserne udregnet 
efter samme principper . 

Det overordnede fokus på takster er dels et behov for 
at kunne styre de kommunale og regionale udgifter, og 
dels et behov for udvikling af omkostningseffektive til-
bud, hvor faglighed og kvalitet fortsat opretholdes .

Samme regler for alle udbydere af tilbud
For at sikre ensartede konkurrencevilkår gælder de sam-
me regler for omkostningsberegninger for alle udbydere 
inden for rammeaftalens område . Der er enighed om, at 
taksterne betragtes som endelige, og at efterregulering 
skal begrænses i størst muligt omfang .

Regulering af over-/underskud
Takstbekendtgørelsen bestemmer, at driftsherre skal 
indregne tidligere års over- og underskud i taksterne . 
Overstiger et over- eller underskud +/- 5 % skal den del 
der er over 5% indregnes i taksten senest 2 år efter det 
år, over- eller underskuddet vedrører . 

Taksterne skal generelt afspejle de langsigtede omkost-
ninger . Derfor må mulighederne for at udligne over- og 
underskud på tværs af tilbud ikke bruges til at holde fast 
i, at nogle takster permanent ligger lidt over omkost-
ningsniveauet for ydelsen, mens andre ligger lidt under . 
Derfor skal driftsherren overveje, om budgetterne på de 
enkelte ydelser/ydelsesniveauer skal reguleres, så bud-
getterne (og dermed taksterne) er et reelt udtryk for de 
gennemsnitlige langsigtede omkostninger .
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Rammerne for takstsamarbejdet

Af Styringsaftale 2019-20 fremgår blandt andet: 

• Hvilke tilbud, der er omfattet af rammeaftalen

• Eventuelle aftaler om udviklingen i takster for tilbud 
omfattet af rammeaftalen

• Aftaler om prisstruktur og takstberegning

• Aftaler om oprettelse og lukning af pladser

• Aftaler om afregning og betaling

Ingen af de midtjyske kommuner har tilkendegivet, at 
de ønsker at overtage regionale tilbud i forbindelse 
med fastlæggelsen af rammeaftalen .

Styringsaftalen er bilag 1 til rammeaftalen og kan til-
gås via dette (link)

https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020
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Øvrige fælles udviklingstiltag
Status på det fælleskommunale samarbejde 

Aktuelle problemstillinger og behov for fælles handling 
på det sociale område drøftes løbende i den administra-
tive styregruppe på det specialiserede social- og spe-
cialundervisningsområde (kaldet DASSOS), hvor social-
direktørerne i de 19 midtjyske kommuner og regionen 
mødes hvert kvartal . Samarbejdet i DASSOS kan følges 
på Sekretariat for Rammeaftalers hjemmeside (link). 

Nedenfor ses en kort status på arbejdet med tidligere 
rammeaftalers udviklingsområder og øvrige fælles ud-
viklingstiltag:

Videndeling om mål og metoder på voksen-
handicapområdet
KKR Midtjylland har i perioden 2016-2018 sat særlig fo-
kus på fælles indsatsområder og videndeling om faglige 
metoder på voksenhandicapområdet . 
Arbejdet blev igangsat med et fælleskommunalt ramme-
papir, hvor KKR opfordrede kommunerne til sætte mål 
for indsatsen . Gennem projekter som afprøvning af Col-
lective Impact metoden og temadage, er der udviklet og 
delt metoder til øget medborgerskab og integration af 
voksne borgere med handicap  på arbejdsmarkedet, i fri-
tidslivet og i lokalsamfundet . Læs mere her (link).

Revision af ledsageraftalen
Ledsageraftalen har til formål at sikre, at borgere med 
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer får den nødvendige person-
lige hjælp samt hjælp til kommunikation og ledsagelse 
i forbindelse med behandling på hospitalet . Aftalen blev 
revideret i 2018 og kan læses her (link).

Kortlægning af kommunikationsområdet i 
Midtjylland
Kommunikationsområdet var et fælles udviklingsområ-
de i Rammeaftale 2017 . 
Der blev gennemført en kortlægning af de midtjyske 
kommunikationscentre, der synliggjorde centrenes kon-
krete viden og indsatser, så kommunerne har samlet ad-
gang til information om kommunikationscentre i Midtjyl-
land . Kortlægningen kan læses her (link).

https://rammeaftale.viborg.dk/
https://rammeaftale.viborg.dk/Indsatsomraader/Voksenhandicap
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/om-sundhedsaftalen/samarbejdsaftaler/ledsageraftale/
https://rammeaftale.viborg.dk/Indsatsomraader/Kommunikationsomraadet
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Anbefalinger til et styrket krisecentertilbud
Kapaciteten på de midtjyske krisecentre var under pres i 
2016 . Derfor besluttede kommunerne at sætte fokus på 
området ved at udarbejdede en række anbefalinger til et 
styrket krisecentertilbud i Midtjylland . Der udarbejdes en 
forløbsbeskrivelse med fokus på den helhedsorientere-
de tilgang . Sideløbende udarbejdes et overblik over de 
enkelte krisecentres særlige kompetencer . Følg arbejdet 
her (link).

Hjerneskadesamråd
I Midtjylland har regionen og kommunerne en fast sam-
arbejdsstruktur på hjerneskadeområdet i form af hjer-
neskadesamråd for hhv . børn og unge og for voksne med 
erhvervet hjerneskade . 

Hjerneskadesamrådene har i 2017 udarbejdet ”Rapport 
om Rehabilitering på Specialiseret Niveau” . Formålet 
er at opnå en fælles forståelse af begrebet på tværs af 
sektorerne, herunder definition og krav til funktionsev-
nevurdering, kompetencer og kvalitet . Rapporten følges 
op af en række konkrete initiativer .  Hjerneskadesamrå-
denes aktiviteter kan løbende følges for børn og unge 
samrådet (link) og for voksen samrådet (link).

https://rammeaftale.viborg.dk/Indsatsomraader/Kvindekrisecentre
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/modefora/administrative-udvalg/hjerneskadesamrad-for-born-og-unge/
http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/modefora/administrative-udvalg/hjerneskadesamrad-for-voksne/
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Tværregional koordination
Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Der findes 10 lands- og landsdelsdækkende tilbud samt 
8 tilbud med sikrede afdelinger på landsplan .  Kapaci-
teten og belægningen på disse tilbud koordineres tvær-
regionalt, da der er tale om specialiserede tilbud, der er 
omfattet af hel eller delvis objektiv finansiering .

De eneste af disse tilbud, der er beliggende i Midtjylland, 
er de sikrede institutioner Koglen og Grenen, som drives 
af Region Midtjylland . 

Tilbuddenes udvikling i forhold til kapacitet og belægning 
er nærmere beskrevet i rammeaftalens bilag 2 (link). 

Nedenfor findes en kort opsummering af hovedtenden-
serne . 

Lands-og landsdelsdækkende tilbud
Den samlede belægning på de lands- og landsdelsdæk-
kende undervisningstilbud var i 2017 på 100 procent 
mod en belægning i 2016 på 104 procent . Center for Døv-
blindhed og Høretab i Region Nordjylland har reduceret 
kapaciteten væsentligt i 2017 og 2018 . Der igangsættes 
et opfølgende arbejde på tværs af regionerne . 

Den sikrede boform Kofoedsminde i Region Sjælland har 
i 2016 øget antallet af pladser fra 34 til 44 og i 2017 fra 
44 til 47 . Samtidig havde tilbuddet i 2017 en belægning 
på 130 procent . Kapacitetsudviklingen følges tæt .

Sikrede afdelinger
På baggrund af en landsdækkende benchmarkanalyse 
af kapaciteten i de sikrede afdelinger besluttede de regi-
onale driftsherrer at reducere kapaciteten på landsplan 
med 20 pladser, så antallet af pladser i 2017 blev redu-
ceret fra 126 til 106 pladser . I 2018 er antallet af pladser 
øget til 109 . Den samlede belægning på de sikrede og de 
særligt sikrede afdelinger var i 2017 på 90 procent . 

https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020
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Den tværregionale koordination
 
I forbindelse med udarbejdelsen af rammeaftalen har kommu-
nerne ansvaret for at sikre indbyrdes koordination mellem re-
gionerne i forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud og 
sikrede afdelinger samt den sikrede boform Kofoedsminde . 

Der er nedsat et kommunalt koordinationsforum bestående af 
repræsentanter fra de administrative styregrupper på det spe-
cialiserede socialområde i hver af de fem KKR . Koordinationsfo-
rum er ansvarlig for at udarbejde forslag til landsdækkende ko-
ordination af de berørte områder, som indgår i de enkelte ram-
meaftaler .  

Opgørelse af kapacitet og belægning på de lands- og landsdels-
dækkende tilbud og sikrede afdelinger er et fælles bilag til ram-
meaftalerne i de 5 regioner .

De administrative styregrupper har ansvar for at følge udviklin-
gen på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afde-
linger, som er beliggende i egen region . Såfremt der sker eller er 
udsigt til væsentlige ændringer i kapacitet og/eller behov, skal 
styregruppen bringe det op i Koordinationsforum, så kommu-
nerne i fællesskab kan løfte deres ansvar på området .
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Bilag til Rammeaftale 2019-20

Rammeaftalens bilag

1 . Styringsaftale 2019-20
2 . Lands- og landsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
3 . Udviklingsplan, Landsbyen Sølund
4 . Udviklingsplan, Specialområde Autisme, Region Midtjylland
5 . Udviklingsplan, Specialområde Socialpsykiatri, Region Midtjylland
6 . Organisering af det fælleskommunale samarbejde i Midtjylland
7 . Tilbudsviften pr . januar 2019
8 . Oversigt over pladser omfattet af rammeaftalen

Rammeaftalen med bilag kan findes på hjemmesiden:
https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020

https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020
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Sekretariat for rammeaftaler
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Hjemmeside: https://rammeaftale.viborg.dk/

Mail: takst@viborg.dk
Tlf: 41 71 99 98

Kontakt



Rammeaftale på det specialiserede social- 
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midtjyske kommuner og Region Midtjylland
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Indstilling

Etablering af kommunal ungeindsats i 
Aarhus

1. Resume
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.

Formålet med den kommunale ungeindsats er at skabe en 
samlet og koordineret indsats, som har ansvaret for at 
gøre unge under 25 år, som har forladt grundskolen, 
parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller 
komme i beskæftigelse. 

Loven understøtter en organisering, hvor opgaver i 
Ungdommens Uddannelsesvejledning og indsatser i 
Jobcenteret ligger i en samlet organisatorisk ramme. I 
Aarhus er disse indsatser allerede samlet i Unge & 
Uddannelse i Jobcenteret.

Da hovedelementerne i den kommunale ungeindsats 
allerede er organisatorisk forankret i Unge & Uddannelse i 
Jobcenteret vurderes det hensigtsmæssigt at forankre den 
kommunale ungeindsats i Unge & Uddannelse i 
Jobcenteret.

2. Beslutningspunkter
Det indstilles: 

At 1) Den sammenhængende kommunale ungeindsats 
forankres i Unge & Uddannelse i 
Beskæftigelsesforvaltningen 

Til Rådmanden
Fra Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 3. august 2018
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At 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.

3. Baggrund 
Ansvaret for at gøre unge parate til ungdomsuddannelse 
eller beskæftigelse varetages i dag af folkeskolerne, 
Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcenteret. 

Folkeskolerne skal i grundskolen give eleverne 
tilstrækkelige kundskaber og færdigheder til, at de kan 
fortsætte i en ungdomsuddannelse. 

For unge som har opfyldt undervisningspligten i 
grundskolen, og som ikke er i gang med uddannelse eller 
beskæftigelse, ligger forpligtigelsen til at give vejledning 
og indsats i forhold til uddannelse og beskæftigelse i 
Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcenteret.

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år knæsætter 
via den kommunale ungeindsats et princip om, at der skal 
være et entydigt myndighedsansvar i forhold til at få alle 
unge godt videre efter grundskolen. Loven understøtter 
således en organisering, hvor opgaver i Ungdommens 
Uddannelsesvejledning og indsatser i Jobcenteret ligger i 
en samlet organisatorisk ramme under en kommunal 
ungeindsats. I Aarhus er disse indsatser allerede samlet i 
Unge & Uddannelse i Jobcenteret.

Som noget nyt introduceres der med den kommunale 
ungeindsats et koordineringsansvar på tværs af 
forvaltningerne. Det forslås således at der etableres en 
samarbejdsmodel med tværgående indsatser fra social og 
grundskoleområdet
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4. Effekt
Målet med den kommunale ungeindsats er at alle unge 
skal være i uddannelse, have gennemført en uddannelse 
eller være i beskæftigelse inden det fyldte 25 år.  

Det betyder konkret, at mindst 90 procent af de 25-årige i 
2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse, og at 
de øvrige 10 procent skal være godt på vej til at få en 
uddannelse eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Dermed bortfalder den tidligere 95 % målsætning. 

5. Ydelse
Den kommunale ungeindsats følger den unge indtil den 
unge er fyldt 25 år eller har gennemført en 
ungdomsuddannelse/fået varigt fodfæste på 
arbejdsmarkedet. Arbejdet med at gøre de unge parate til 
at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i 
beskæftigelse understøttes af en række understøttende 
redskaber:

1. Én samlet uddannelsesplan
Den unges uddannelsesplan skal være 
omdrejningspunktet for den unges forløb, fra 
grundskolen forlades indtil den unge har gennemført 
en ungdomsuddannelse, eller har opnået fast 
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tilknytning til arbejdsmarkedet. Uddannelsesplanen 
skal understøtte en tværgående og 
sammenhængende indsats og bidrage til at give 
overblik og koordinere indsatser og støtteindsatser. 
Herunder i forhold til både uddannelsesindsatser, 
beskæftigelsesindsatser, helbredsindsatser samt 
sociale indsatser. 

2. Kontaktpersonordning
Der skal udpeges en gennemgående kontaktperson til 
unge, som af personlige eller sociale årsager har 
behov for støtte fra flere instanser. Sigtet med 
kontaktpersonordningen er at give støtte til den unge 
i forhold til at realisere sin uddannelsesplan og 
dermed komme videre i uddannelse eller 
beskæftigelse.

3. Visitation til FGU
Den kommunale ungeindsats får kompetence til at 
visitere unge mellem 15 og 25 år til FGU.

6. Organisering
Det anbefales, at den kommunale ungeindsats forankres i 
Unge & Uddannelse i Beskæftigelsesforvaltningen, og at 
der etableres en samarbejdsmodel med SOC og MBU. 

Med introduktionen af den kommunale ungeindsats er det 
ikke længere et lovgivningsmæssigt krav, at alle 
kommuner skal udbyde uddannelsesvejledning via 
Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Med den ny lovgivning får kommunerne frihed til at 
tilrettelægge vejledningsindsatsen på baggrund af lokale 
ønsker, prioriteringer og behov og i en anden 
organisatorisk ramme end hidtil. Kommunerne kan således 
vælge at videreføre eller nedlægge Ungdommens 
Uddannelsesvejledning. Hvis Ungdommens 
Uddannelsesvejledning videreføreres skal det være inden 
for rammerne af den samlede kommunale ungeindsats.

Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler, at Ungdommens 
Uddannelsesvejledning i Aarhus bibeholdes indenfor 
rammerne af den kommunale ungeindsats, da det er 
vurderingen at Ungdommens Uddannelsesvejledning 
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fortsat vil være en stærk kommunal aktør i forhold til at 
vejlede unge omkring valg af uddannelse og job.

7. Ressourcer
Der er ikke pt. i lovgivningen afsat ekstra midler til den 
koordinerende ungeindsats.

Antal tegn: 5.807Sagsnummer: 18/017678-1

Beskæftigelsesforvaltningen

Tlf.: 89 40 68 00

Sagsbehandler: Kåre Sand Isager

E-post: ksis@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
4. Orientering om budgetforslag på MSB’s område
5. Udkast til éndagstur for udvalget 
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

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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Bilag:

3. Drøftelse af Rammeaftale 2019-2020

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 – 17.25 (20 min) 

Bilag: 
- Følgebrev til Rammeaftale 2019-20
- Udkast til 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: 17.25 – 17.45 (20 min.)

Bilag:
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Baggrund/formål: På mødet i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget den 27. juni 2018 drøftede udvalget en 
række temaer til udvalgsturen den 1. oktober 2018. På den 
baggrund af forvaltningen udarbejdet et udkast til et program. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 17.45 – 17.55 (10 min.)

Bilag:
- Udkast til program for endagstur for Social- og 

Beskæftigelsesudvalget den 1. oktober 2018

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. 
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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. 

Bilag:
- 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



Bilagsforside

Dokument Titel: Bordrunde

Dagsordens titel Bordrunde

Dagsordenspunkt nr 3.3



Bordrunde:


	1.2 Referat
	Bilag 1: Referat - Rådmandsmøde - 27.06.18

	1.3 Rammeaftale 2019-20
	Bilag 1: Rådmandsindstilling Rammeaftale 2019-20 070818
	Bilag 2: Bilag 1 Høringssvar pejlemærker samt bemærkninger DASSOS april 2018
	Bilag 3: Bilag 2 Udkast til Byrådsindstilling Rammeaftale 2019-20
	Bilag 4: Bilag 3 Baggrundsnotat drøftelse SocBefUdvalg Rammeaftale 2019-20
	Bilag 5: Bilag 4 Slides SocBefUdvalg Rammeaftale 2019-20 150818
	Bilag 6: Bilag 5 Udkast til Rammeaftale 2019-20

	2.1 Etablering af kommunal ungeindsats i Aarhus
	Bilag 1: Indstilling_KUI_120718

	3.2 Orientering om Udvalgsmødet
	Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 15. august 2018 7313709_22_0

	3.3 Bordrunde
	Bilag 1: Bordrunde


