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Bilagsforside

Dokument Titel:

Referat 20. juni 2018

Dagsordens titel

Referat

Dagsordenspunkt nr

1.2

Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse
Referat

Rådmandsmøde
20-06-2018 08:30
20-06-2018 10:30

Dato:
Tid:
Sted:

20. 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
3 Til orientering
3.1 Orientering fra Magistraten
KW var forhindret i deltagelsen på mødet i magistraten d. 18. juni.
EKH orienterede fra mødet, herunder kredsmødet med Politiet og sagen vedr. FGU.
3.2 Orientering om Udvalgsmødet
Rådmandsmødet drøftede udkast til dagsorden for social- og beskæftigelsesudvalgets
mødet d. 27. juni 2018
Rådmandsmødet anbefaler, at sag 3 udsættes til efter sommerferien.
Det overvejes, om der kan sættes diskussionspunkter i stedet.
3.3

Bordrunde



SOC følger op i forhold til tidligere fremlagt oversigt over projektmidler med udløb.
Oversigten opdateres med bl.a. EKHs bemærkninger forud for genfremsendelse til
rådmande0s orientering på kommende rådmandsmøde (SOC følger op).



KW ønsker en oversigt vedr. FGU, som giver overblik over de nuværende
medlemmer af bestyrelse hos produktionsskolerne (BEF følger op).



Rådmandsmødet drøftede status for møderne med dialoggruppen omkring HCB.



Opfølgning på Folkemødet 2018:
EKH orienterede om, at der aftales et møde med Den Sociale Kapitalfond, hvor KW
deltager i august. Mødedato er pt. ikke fastlagt endeligt. (BEF udarbejder
materiale med MSB vinkel og muligheder)
EKH orienterede om, at KW og EKH mødtes med repræsentanter fra Code of Care
på Folkemødet. Der udarbejdes i den forbindelse en oversigt over, hvilke tiltag og
samarbejde MSB har med sammenslutninger og organisationer, som arbejder med
virksomhedernes sociale ansvar og borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Notatet
fremsendes til orientering primo august. Notat indeholder også en faglig vurdering
af et muligt samarbejde (BEF følger op).



EKH orienterede om, at der er indgået en samarbejdsaftale med Folkekirken, bl.a.
ift. livsværkstederne i Gellerup og småjobs.



EKH orienterede om, at 6-by’erne bakkede op om et møde i Aarhus mellem en
række fonde og kommunerne om socialboformer. Mødet forventes afholdt senere
på året.
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Dokument Titel:

Rådmandsindstilling vedr. Dialogmøde
2018 i GLOBUS1

Dagsordens titel

Dialogmøde 2018 i Globus1

Dagsordenspunkt nr

2.1

Indstilling
Til

Rådmand Kristian Würtz

Fra

Beskæftigelsesforvaltningen

Dato

22. juni 2018

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.
1. Resume
Dialogmøde 2018 følger Dialogmøde 2017, som en årlig
tilbagevendende begivenhed, hvor rådmændene møder
borgere og foreninger i Gellerup i en dialog om aktuelle
temaer.
Sidste år deltog daværende rådmand Thomas Medom
sammen med rådmand Rabih Azad-Ahmad.
Det er planlagt, at rådmændene fra MSB og MKB deltager
igen i år, hvor også rådmanden fra MBU har ønsket at
deltage.
Dialogmøde 2017 blev afviklet succesfuldt med positive
tilbagemeldinger fra rådmændene og de deltagende.
Dialogmøde 2018 er planlagt til at finde sted mandag d. 3.
september kl. 16:45 – 19:00 i GLOBUS1 i Brabrand.
Der foreslås tre temaer – ét for hvert område:
MSB - ”Hvordan skaber vi job i et Gellerup under
forandring?”
MKB – ”Hvordan skaber vi sammen et sammenhængende
og aktivt fritidsliv for børnene og de unge?”

Klik her for at angive tekst.
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MBU – ”Hvordan sikrer vi alle en god skolegang?”
Efter Byrådets indgåelse af ”Aftale om udsatte
boligområder i Aarhus Kommune”, tirsdag d. 19. juni
2018, bør timingen for dette årlige dialogmøde overvejes,
idet modtagelsen af ghettoaftalen har givet anledning til
utilfredshed blandt beboerne i området, der ikke har følt
sig inddraget i processen.
Samtidig bør sikkerheden overvejes og dermed behovet
for brug af vagter.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Rådmandsmødet drøfter afholdelse af det planlagte
dialogmøde for 2018 og de foreslåede temaer
3. Baggrund
Dialogmødet er en årlig tilbagevendende tematiseret
dialog med borgere og foreninger i Gellerup.
I 2017 var temaerne:
MSB
1. Almen beskæftigelse
2. Iværksætteri
MKB
3. Lige adgang til Fritidslivet
4. Lige adgang til Kulturlivet
Der var omkring 45 deltagere, heriblandt deltagere fra ca.
25 foreninger.
4. Effekt
-

5. Ydelse
-

Klik her for at angive tekst.
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6. Organisering
Dialogmøde 2018, planlægges i et samarbejde mellem
MSB, MKB og MBU
7. Ressourcer
-

Beskæftigelsesforvaltningen

Tegn: 2.168
Sagsbehandler: Adam Galai

Sagsnummer: 18/019729-4

Tlf.: 41 87 44 83
E-post: adga@aarhus.dk

Klik her for at angive tekst.
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Dokument Titel:

Dagsorden til mødet i Social- og
Beskæftigelsesudvalget den 27. juni 2018

Dagsordens titel

Orientering om Udvalgsmødet

Dagsordenspunkt nr

3.2

Emne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato:

27. juni 2018

Mødetid:
Mødested:

Kl. 16.30 – 18.30
Rådhuset, lokale 390

25. juni 2018
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SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
Dagsorden kort:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Byrådshenvist sag: Danskuddannelse for voksne
udlændinge
3. En-dagstur den 1. oktober 2018
4. Udvalgstur primo 2019
5. Orienteringspunkter
6. Skriftlige orienteringer
7. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
8. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 16.30 – 16.35 (5 min.)
Bilag:

-

Dagsorden til møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget den
27. juni 2018

2. Danskuddannelse for voksne udlændinge
Baggrund/formål: På byrådsmødet den 20. juni 2018 blev
sagen ”Danskuddannelse for voksne udlændinge” henvist til
behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Repræsentanter for lærerne på Lær Dansk har anmodet om
foretræde.
Ansvarlig: Kristian Würtz

Socialforvaltningen og
Beskæftigelsesforvaltningen,
Aarhus Kommune
Ledelse og Politisk betjening
Jægergården,
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 87 16
E-mail:
social@aarhus.dk
Direkte e-mail:
geja@aarhus.dk
www.aarhus.dk
Sag: 18/002201-1
Sagsbehandler:
Jan Gehlert

Jacob Sonne

Tid: 16.35 - 17.10 (35 min)
Bilag:
Indstilling
Bilag 1: Analyse af danskuddannelsesområdet i Aarhus
Kommune
Bilag 2: Økonomiske perspektiver i relation til
danskuddannelsen
Bilag 3: Juridiske og faglige perspektiver i relation til
danskuddannelsen eller virksomhedsoverdragelse
Meningstilkendegivelse Uddannelsesforbundet
Notat MSB 18.06.18
Byrådsdebat
Meningstilkendegivelse, Danskuddannelsen Aps
Meningstilkendegivelse, Sproglærerne i Aarhus Kommune
Meningstilkendegivelse, Kirsten Berg, sproglærer

3. En-dagstur den 1. oktober 2018
Baggrund/formål: Udvalget har tidligere besluttet at afsætte to
enkeltdage – den 11. juni 2018 og den 1. oktober 2018 - til at
besøge egne institutioner, samarbejdspartnere mv.
Udvalgsmedlemmer har tidligere modtaget en
kalenderreservation.
Turen den 11. juni 2018 blev imidlertid aflyst grundet
sammenfald med politiske forhandlinger. Men den 1. oktober
2018 fastholdes, og udvalget bedes drøfte ønsker til indhold på
dagen.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen & Vibeke Jensen
Tid: 17.10 – 17.30 (20 min.)
Bilag:
Éndagstur for Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1.
oktober 2018.

25. juni 2018
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4. Udvalgstur primo 2019
Baggrund/formål: På mødet i Social- og
Beskæftigelsesudvalget den 21. marts 2018 besluttede udvalget,
at den første udvalgstur skal have en varighed á ca. en uge og at
denne gennemføres primo 2019. Med udgangspunkt i
mødeplanen for Byrådets møder er der udsendt to forslag til
datoer til udvalgets medlemmer.
I bilaget til punktet har forvaltningen skitseret forslag til mulige
emner og temaer for udvalgsturen.
Udvalget bedes drøfte og udpege, hvilke emner og temaer for
udvalgsturen, som forvaltningen skal arbejde videre med, med
henblik på at komme med forslag til program og destination
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen & Vibeke Jensen
Tid: 17.30 – 17.50 (20 min.)
Bilag:
Notat vedr. udvalgstur for Social- og Beskæftigelsesudvalget
primo 2019

5. Orienteringspunkter
A) Orientering om Dalgaarden
Baggrund/formål: Udvalget orienteres om status på den
selvejende institution Dalgaarden.
Metode: Mundtlig orientering.
Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen
Tid: 17.50 – 18.00 (10 min.)

6. Skriftlige orienteringer

A) Orientering om konkret sag i
Beskæftigelsesforvaltningen
Resume: Der er vedlagt en skriftlig redegørelse vedr. en
konkret borgersag.

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:
- Forklædenotat til udvalget om borgersag (fortrolig – lukket
bilag)
- Redegørelse til udvalget om borgersag (fortrolig – lukket
bilag)

B) Orientering om præcisering af regler om
ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse
af førtidspension.
Resume: Der er vedlagt en skriftlig redegørelse om en
præcisering af regler om ressourceforløb og
dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension.

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
Skriftlig orientering vedr. ressourceforløb og førtidspension

7. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
Baggrund/formål: På hvert udvalgsmøde forelægges udvalget
en liste med kommende kurser, konferencer og aktiviteter, der er
mulighed for at deltage i.
Ligeledes præsenteres udvalget for de sager, som er på vej til
behandling i byrådet fra Socialforvaltningen og
Beskæftigelsesforvaltningen
Metode: Mundtlig drøftelse.
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Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 18.00 – 18.05 (5 min.)
Bilag:
-

Kurser og konferencer
Sager på vej til byrådet

8. Evt.
Baggrund/formål:
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 18.05 – 18.10 (5 min.)
Bilag:
Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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