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Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse
Referat

Rådmandsmøde
08-05-2018 08:30
08-05-2018 09:30

Dato:
Tid:
Sted:

8. maj 2018
08:30 - 09:30
Rådmandens kontor, Rådhuset

Deltagere:

Kristian Würtz (KW)
Erik Kaastrup-Hansen (EKH)
Vibeke Jensen (VJ)
Bjarne Høyer Andresen (BHA)
Jeanette L. Hoppe (JLH)
Lotte Lyhne (LL)
Nicholas Isak Jørgensen (referent)

Afbud:

Lotte Henriksen

Fraværende:
Bemærk:

Lotte Lyhne deltager på vegne af Socialchefen.

1 Til godkendelse
1.1 Dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
1.2 Referat
Referatet blev godkendt.
1.3 Hjerneskadeteamet - evaluering og forslag om videreførelse
Hjerneskadeteamet blev etableret i 2012 som et 3-årigt projekt finansieret af eksterne
puljemidler. Ved budgetforliget for 2015 besluttede forligspartierne at videreføre
Hjerneskadeteamet som en samlet tværfaglig og tværgående enhed frem til og med
2018. Der foreligger nu en evalueringsrapport, som kan fremsendes til byrådet sammen
med forslag til finansiering af en videreførelse af Hjerneskadeteamet fra 2019.
Det indstilles, at:
 Rådmanden godkender vedlagte udkast til byrådsindstilling, samt at finansiering af
området indgår i de kommende budgetforhandlinger.
EKH præsenterede indstillingen, herunder om sagsgangen og den administrative
dimension ved godkendelse.
Rådmandsmødet drøftede indstillingen.

KW godkender indstillingen, men har ikke fordybet sig i evalueringsrapporten.
BEF følger op.
1.4 Ændring af mødekadence for rådmandsmøder
Rådmanden har anmodet om overvejelser i forhold til en ny kadence for afholdelsen af
rådmandsmøder samt proces for forberedelsen af materiale forud for møderne.
På baggrund heraf lægger nærværende sag op til, at rådmandsmøderne i udgangspunkt
afholdes tirsdage i tidsrummet kl. 8.30 – 10.30 med virkning fra primo
august 2018.
Fremrykningen af mødedagen fra onsdag til tirsdag indebærer ligeledes, at fristen for
aflevering af materialet til rådmandsmødet fremrykkes, således at materialet udsendes
fredag kl. 12 forud for mødet.
Det indstilles at:
 Rådmanden godkender, at rådmandsmøderne fremadrettet afholdes på tirsdage
samt at fristen for materiale ændres til fredag forud for mødets afholdelse.
 Ændringerne, af hensyn til den praktiske planlægning, træder i kraft primo august
2018.
JLH præsenterede indstillingen og fordele / ulemper ved ændring. Herunder at
rådmandsmøderne ikke afholdes samme dag som Udvalgsmøder, men at det vil kræve
omstilling i forhold til ny tidsfrist og anderledes forberedelsestid. Det kan betyde, at
sager må vente ”en omgang”, hvis de ikke kommer på dagsordenen tids nok.
Rådmandsmødet drøftede indstillingen.
Indstillingen blev godkendt under følgende organisering pr. primo august 2018:
 Det er de sagsansvarlige forvaltningers og stabes ansvar at uploade materiale
samt dagsordenssætte punkter forud for den angivne frist (fredag kl. 12).
 De sagsansvarlige forvaltninger og stabe sikrer forud for fremsendelse, at der i
nødvendigt omfang er sket koordinering og relevant ledelsesmæssig godkendelse.
 Herefter samler og udsender O&L mødematerialet fredag umiddelbart efter fristen
kl. 12.00.
 Ydermere slår KW fast, at det kan være interessant at komme rundt i MSB i
forbindelse med mødeafviklingen.
O&L følger op.
2 Til drøftelse
2.1 Arbejdspakker til forberedelse af politiske forhandlinger om udsatte boligområder
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MSB har fået ansvaret for at forberede 2 af 10 arbejdspakker i forbindelse med
forberedelsen af de politiske forhandlinger om udsatte boligområder i foråret 2018.
Indstillingen præsenterer kort de foreløbige udkast og proces til arbejdspakke 8
”Tryghed” og 9 ”Job og Vækst”.
Det indstilles, at:
 Rådmandsmødet drøfter de foreløbige udkast til arbejdspakkebeskrivelser
EKH præsenterede indstillingen.
KW bemærker, at det er relativt lange skriv, som med fordel kan gøres mere præcise i
forhold til formål og ambitionsniveau.
EKH pointerer, at arbejdspakkerne bør betragtes som ’add ons’ til den generelle indsats.
Medgiver endvidere, at materialet er for omfattende i forhold til dets formål.
VJ bemærker hertil, at arbejdspakkerne kan benyttes til at fremme det tværfaglige
samarbejde mellem forvaltningerne. Herunder at en blok-til-blok-tilgang kan styrke den
tværfaglige indsats i boligområderne.
EKH perspektiverer blok-til-blok-tilgang til Harlem-projekt, hvor en systematisk indsats
er lykkedes med at skubbe kriminaliteten ud.
KW efterlyser mere ”potent indhold”, og efterspørger flere sammenlignelige rammer fra
udenlandske kontekster – eksempelvis indsatsen i Sverige.
KW bemærker et muligt stridspunkt i afsnit om Kontaktstedet. LL følger op.
Rådmandsmødet beslutter at - på baggrund af processerne fra direktørgruppen samt af
nærværende drøftelse - at bestille en mere ”potent justering” af de to pakker til endelig
aflevering den 15. maj 2018. KW og EKH beslutter at mødes efter mødet i
direktørgruppen og drøfte sagen.
BEF og SOC følger op på de indholdsmæssige ting og fysiske forandringer.
Endelig bemærker KW, at det er vigtigt at have byens helhedsbillede for øje, når vi
investerer i de sociale udsatte områder. KW bestiller derfor en frisk opdatering af den
sociale boligtildeling som fremtidigt baggrundsmateriale. Økonomi følger op.
3 Til orientering
3.1 Orientering fra Magistraten
KW orienterede overordnet om mødet i Magistraten, herunder med fokus på
sundhedsberedskabsplanen.
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3.2 Orientering om Udvalgsmødet
EKH orienterede om Udvalgsmødet, herunder med fokus på den kommende redegørelse
til Beskæftigelsesministeren, som ventes at blive sendt til godkendelse hos KW i morgen.
Rådmandsmødet drøftede dagsordenspunkt om Mødestedet. Herunder om status på
Muhabet. LL følger op med et statusnotat på baggrund af dagsordenspunktet.
3.3

Bordrunde
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Referat for møde i Magistraten, 14. maj 2018
Mødereferat

Åben dagsorden
1. Igangsættelse af proces for besparelser
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. maj 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 9. maj 2018.
Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø ønskede, at overskriften burde ændres til "Proces for
budgettilpasninger".
Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø bemærkede, at en del af budgetforbedringerne kunne være i
form af skatteforhøjelser.
Borgmester Jacob Bundsgaard og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
2. Organisering af Tryg i Aarhus-strategien
Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. maj 2018 har
vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 2. maj 2018.
Rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup tog forbehold i forhold til finansieringen.
Borgmester Jacob Bundsgaard og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
3. Offentlig høring af forslag til Støjhandlingsplan 2018
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. maj 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. april 2018.
Borgmester Jacob Bundsgaard og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
4. Sundhedsberedskabsplan 2018-2021
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. maj 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 30. april 2018.
Rådmand Kristian Würtz tog forbehold.
Borgmester Jacob Bundsgaard og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
5. Projekteringsbevilling til Sports- og Kultur-campus
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. maj 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs og Magistratsafdelingen for Kultur og
Borgerservices indstilling af 30. april 2018.

Rådmand Jette Skive og rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
Borgmester Jacob Bundsgaard og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
6. Svar til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. DOKK1s niveau 3
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. maj 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 7. maj 2018.
Rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup tog forbehold.
Borgmester Jacob Bundsgaard og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
7. Eventuelt
Rådmand Thomas Medom bemærkede, at der i forligsforhandlingerne om en ghettopakke på Christiansborg
er meget kritiske forudsætninger om blandede daginstitutioner, som nødvendiggør lukning af adskillige
daginstitutioner i Aarhus. Sagen rejses i dag overfor forhandlerne på Christiansborg. Magistratsafdelingen
for Børn og Unge udsender materiale.
Rådmand Kristian Würtz bemærkede, at Aarhus ligger godt med hensyn til at få nytilkomne flygtninge i
arbejde.
Borgmester Jacob Bundsgaard og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
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SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
Dagsorden kort:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Temadrøftelse om innovation – nye veje til velfærd
3. Aarhusmål, velfærdsmål og MSB’s budgetmål 2019
4. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
5. Proces for Budget 2019
6. Opfølgning på Café Kaffegal
7. Orienteringspunkter
8. Skriftlige orienteringer
9. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
10. 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
16. maj 2018

2. Temadrøftelse om innovation – nye veje til velfærd
Baggrund/formål: Der er lagt op til en temadrøftelse i alle de
faste udvalg den 16. maj 2018 om innovation – nye veje til velfærd.
Specialkonsulent
Anne
Marie
Frederiksen,
Beskæftigelsesforvaltningen, holder et oplæg på udvalgsmødet.
Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen

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 – 17.00 (25 min.)
Bilag:
Byrådsindstilling – Tilbagemelding Nye veje til velfærd,
Innovation i Aarhus 2015 – 2018
Bilag 2 - CFIA, status på opgaver og aktiviteter 2017-2018
Årlig tilbagemelding 2015-2019 fra de fem indsatsområder,
2018
Notat vedr. drøftelse af det tværgående innovationsarbejde
Oplæg til udvalgets drøftelse af innovation

3. Aarhusmål, velfærdsmål og MSB’s, budgetmål 2019
Baggrund/formål: Der holdes et fælles oplæg omkring forslag til
nye Aarhusmål og sammenhæng til hhv. Velfærdsmål 0-100 samt
Socialforvaltningens og Beskæftigelsesforvaltningens budgetmål.
Ina Risom Bøge Eskildsen, MSO, samt Line Bjerre Sørensen og Anne
Knudsen, BA, deltager under drøftelsen.
Metode: Mundtlig drøftelse
Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen
Tid: 17.00 – 17.40 (40 min.)
Bilag:
Forklæde vedr. Aarhusmål og velfærdsmål 0-100 år.
Byrådsindstilling om Aarhusfortælling og Aarhus mål 20182021
Aarhusfortællingen
Aarhusmål 2018-2021
Måloversigt over Beskæftigelsesforvaltningens mål
Måloversigt over Socialforvaltningens mål
Oplæg om Aarhusmål og velfærdsmål
Oplæg om case vedr. ensomhed
Oplæg om MSB’s mål

4. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
Baggrund/formål: Keld Hvalsø (EL) har bedt om at få
dagsordensat et punkt på udvalgsmødet vedrørende afbrudte
STU-forløb på baggrund af en 10-dagsforespørgsel om samme
emne.
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Metode: Mundtlig orientering om drøftelse
Ansvarlig: Vibeke Jensen
Tid: 17.40-17.55 (15 min.)
Bilag:
-

Svar på 10-dagens forespørgsel fra EL om afbrydelser
af STU-forløb (Fortroligt/Lukket bilag)

5. Proces for Budget 2019
Baggrund/formål: Udvalget orienteres om den kommende
budgetproces for Budget 2019.
Metode: Mundtlig orientering.
Ansvarlig: Kristian Würtz
Tid: 17.55 – 18.00 (5 min.)
Bilag:
Oplæg om budget 2019 - proces

6. Opfølgning på Café Kaffegal
Baggrund/formål: Der gives en opfølgning på Café Kaffegal,
som også tidligere har været drøftet i Social- og
Beskæftigelsesudvalget.
Metode: Mundtlig orientering og drøftelse
Tid: 18.00 – 18.10 (10 min.)
Bilag:
Statusnotat vedr. ChangeMakers
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Redegørelse for kommunens samarbejde med Café kaffegal
Bilag 1 iht. Ministerredegørelsen
Bilag 2 iht. Ministerredegørelsen
Bilag 3 iht. Ministerredegørelsen
Bilag 4 iht. Ministerredegørelsen
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-

Bilag 5 iht. Ministerredegørelsen
Bilag 6 iht. Ministerredegørelsen
Bilag 7.A iht. Ministerredegørelsen
Bilag 7.B iht. Ministerredegørelsen
Bilag 7.C iht. Ministerredegørelsen
Bilag 8 iht. Ministerredegørelsen
Bilag 9 iht. Ministerredegørelsen
Bilag 10 iht. Ministerredegørelsen
Bilag 11 iht. Ministerredegørelsen
Bilag 12 iht. Ministerredegørelsen
Bilag 13 iht. Ministerredegørelsen
Følgebrev fra Rådmand Kristian Würtz til
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

7. Orienteringspunkter
A) Orientering om konkret sag i Socialforvaltningen
Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget
orienteres på baggrund af henvendelse fra LEV og
redegørelsen rundsendt til udvalget tirsdag den 8. maj kl.
08.55.
Driftschefen for Voksenhandicap deltager under punktet.
Metode: Mundtlig orientering.
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 18.10 – 18.15 (5 min.)
B) Orientering om Dalgaarden
Baggrund/formål: Udvalget orienteres om Dalgaarden.
Metode: Mundtlig orientering.
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 18.15 – 18.20 (5min.)

8. Skriftlige orienteringer
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A) Borgernes tilfredshed med bostøtte, bofællesskab og
botilbud til voksne med handicap, psykisk sygdom og
udsatte voksne
Resume: I efteråret 2017 gennemførte Socialforvaltningen en
tilfredshedsundersøgelse blandt borgere, der modtog bostøtte,
boede i bofællesskab eller botilbud. Resultaterne viste, at
borgerne overordnet er meget tilfredse med deres tilbud.
Opfølgning på undersøgelsen og initiativer til at fastholde og
styrke borgernes tilfredshed præsenteres i vedlagte bilag.
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 af tilfredshedsundersøgelsen
Notat vedr. tilfredshedsundersøgelse af bostøtte, bofællesskab
og botilbud på voksenområderne

B) Tidsplan for salg af Aarhus Planteskole, Jobcenter
Aarhus, Skejbygårdsvej
Resume: På mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den
21. marts 2018 blev der givet en orientering om status på
salget af Aarhus Planteskole – Jobcenter Skejbygårdsvej. På
udvalgsmødet blev der efterspurgt supplerende materiale,
som er indarbejdet i vedlagte bilag.
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.
Bilag:
Proces for salg af Aarhus Planteskole
Tidsplan Skæring Planteskole

C) Fremtidig status for Mødestedet på Gudrunsvej
Resume: Keld Hvalsø (EL) har via udvalgsformanden bedt om
en redegørelse vedrørende Mødestedet på Gudrunsvej i
Gellerup. Keld Hvalsø (EL) beskriver således, at mange
brugere af stedet, frygter at tilbuddet er ved at lukke.
Mødestedet er et samværstilbud i Brabrand til voksne med
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anden etnisk baggrund. Borgerne er psykisk sårbare herunder tidligere brugere af Rehabiliteringscenter for
traumatiserede flygtninge (RCT).
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.
Bilag:
Kort opsummering af skriftlig orientering om Mødestedet i
Gellerup (Fortroligt/Lukket bilag)
Skriftlig orientering om Mødestedet i Gellerup
(Fortroligt/Lukket bilag)

9. 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: 18.20 – 18.25 (5 min.)
Bilag:
-

Kurser og konferencer
Sager på vej til byrådet

10. Evt.
Baggrund/formål:
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 18.25 – 18.30 (5 min.)

14. maj 2018
Side 6 af 7

Bilag:
Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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