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1 Til godkendelse
1.1 Dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
1.2 Referat
Referatet blev godkendt.
1.3 Budget 2019 - tidsplan for budgetforslag og udtalelser
Byrådet vedtager forventeligt budgetproceduren for 2019-2022 på byrådsmødet 2. maj.
Indenfor rammerne af proceduren og på baggrund af den indledende drøftelse på
rådmandsmødet 4. april skitseres i denne indstilling en tidsplan for det administrative
arbejde med budgettemaer/-forslag og udtalelser til partiernes budgetforslag i Sociale
Forhold og Beskæftigelse.
Indstilling om, at

1) den skitserede tidsplan for udarbejdelse af budgetforslag godkendes.
2) den skitserede tidsplan for belysning af budgetforslag godkendes.
Den kan overvejes om udvalget skal tage aktivt stilling til dets involvering i
udarbejdelsen af udtalelserne.
JG præsenterede indstillingen og udfordringerne for tidsplanen særligt i august.
Rådmanden orienterede om, at forligskredsen skal mødes mandag d. 23. april 2018
Beslutninger:
 Rådmanden ønsker at præsentere tidsplanen for udvalget den 25. april 2018.
 Rådmanden ønsker at drøfte tidsplanen igen på rådmandsmødet i næste uge.
 Rådmanden godkendte, at økonomi arbejder videre med den forelagte tidsplan
under forbehold for drøftelse i næste uge.
(Økonomi følger op).
1.4 Ansøgning til pulje til yngre med demens
Der er, i et tæt samarbejde mellem MSO og MSB, udformet en fælles ansøgning til
Sundhedsstyrelsens pulje ”Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til
yngre med demens” under den nationale demenshandleplan. Samarbejdet om
ansøgningen imødekommer et politisk ønske om, at de to magistratsafdelinger styrker
samarbejdet om yngre med demens.
Der er ansøgningsfrist til puljen den 26. april 2018. Projektet gennemføres fra oktober
2018 til og med oktober 2019. Styregruppen MSO MSB holdes løbende orienteret om
projektets status.
Indstilling om, at:
1) rådmanden tiltræder hovedpointerne i ansøgningen herunder målgruppe,
projektets mål og model for finansiering.
LL orienterede om, at MSB ønsker at ansøge om lige knap en million kr.
Der er et fagligt godt grundlag for at ansøge.
Rådmanden tiltrådte indstillingen.
(SOC følger op).
2 Til orientering
2.1 Orientering fra Magistraten
KW orienterede om drøftelse af regnskabet og investeringsmodeller.
KW orienterede om, at der var forbehold for indstillingen om sovepladser og
stofindtagelsesrummets placering. KW beder om en oversigt over hvornår sagen har
været drøftet i udvalget. Til brug for byrådsbehandlingen. (SOC følger op).
Drøftelse af arbejdspakker om udsatte boligområder.
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2.2 Orientering om Udvalgsmødet
VJ og EKH orienterede om mødet med Café Kaffegal.
Tidsplanen for budget 2017 skal tilføjes som et punkt.
Kriminalitetshandlingsplanen skal vedlægges som en skriftlig orientering.
KW tog orienteringen til efterretning.
(SOC og BEF følger op).
2.3 Bordrunde
SOC bedes udarbejde en status om Dalgaarden til direktør og rådmand i eDoc.
Drøftelse af beskæftigelsesreformen.
EKH orienterede, om en kommende kronik på psykiatriområdet.
KW orienterede om ministerens pressemeddelelse om ankestyrelsens
omgørelsesprocenter.
JG orienterede om rigsrevisionens undersøgelse af hjemtagelse af revision.
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Rådmanden

Fra

Økonomi

Dato

23. april 2018

Budget 2019 - tidsplan for budgetforslag og
udtalelser, genfremsættes til evt. opdatering
1. Resume
På Rådmandsmødet d. 18. april 2018 drøftedes Tidsplan
for MSB’s arbejde med budgetforslag og udtalelser til
Budget 2019.
Tidsplanen genfremsættes Rådmandsmødet til opfølgende
drøftelse og godkendelse, i forlængelse af møde i
forligskredsen mandag d. 23. april 2018.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Rådmandsmødet drøfter og beslutter eventuelle
ændringer til Tidsplanen for budgetforslag og udtalelser til
Budget 2019, med særligt fokus på de eventuelle
ændringer møde i Forligskredsen d. 23. april 2018 måtte
give anledning til.
3. Baggrund
(Samme tekst under punktet, som i Indstilling fra
Rådmandsmøde d. 18. april 2018)
Byrådet vedtager forventeligt budgetproceduren for 20192022 på byrådsmødet 2. maj. Den planlagte proces bygger
på de foregående års forløb, hvor partierne fremsender
budgetforslag og udvalgenes rolle er skærpet i forhold til
tidligere.
Rådmandskredsen har på mødet 4. april drøftet de
overordnede linjer i den ønskede proces for arbejdet med
budgettemaer og -forslag. På baggrund af denne drøftelse
har Økonomi skitseret en konkret tidsplan, der tager

Klik her for at angive tekst.
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hensyn til det ønskede og overholder de formelle
tidsfrister.
Datoer og aktiviteter for udvalgsmøder og HMU forslag til
en mulig proces, som passer med den planlagte
møderække.
Budgetforslag
Det foreslås, at den kommende budgetproces og
samarbejde om budgetforslag dagsordensættes snarest på
et K-møde.
Som aftalt på rådmandsmødets drøftelse på mødet 4. april
inviteres forvaltningerne til at bidrage med deres
perspektiver på udfordringer, som med fordel kan rejses
som tema/budgetforslag i forhandlingerne. Disse bidrag
drøftes på rådmandsmødet 2. maj.
Temaerne drøftes med udvalget 16. maj. På samme møde
drøftes budgetmålene for 2019.
På baggrund af forvaltningernes bidrag og
udvalgsdrøftelsen skal det besluttes, hvilke temaer der
skal arbejdes videre med, og i hvilken form det skal ske.
Det kan både tænkes ind i forhold til K-møderne og
borgmesterens budgetforslag samt Socialdemokratiets
proces i øvrigt i forhold til udarbejdelse af partiets
budgetforslag.
Fristen for partiernes fremsendelse af budgetforslag er 6.
august. Forslag kan fremsættes løbende indtil denne frist,
og kan måske få større opmærksomhed ved fremsendelse
i løbet af forsommeren.

April

Den kommende budgetproces og samarbejde
om budgetforslag dagsordensættes på et Kmøde.
Forvaltningerne udarbejder bidrag med faglige
input til temaer/behov, som kan indgå i
processen, herunder investeringsmodeller. I
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første omgang i kort skitseform.
2. maj

Forvaltningernes temaer og idéer drøftes på
rådmandsmøde.
Der kan på mødet bestilles yderligere
konkretisering af materialet til rådmandsmødet
9. maj.

16. maj

Budgettemaer/forslag drøftes med udvalget
Budgetmål drøftes med udvalget.

Ultimo maj

På baggrund af K-møder, bidrag fra
forvaltninger og udvalgsdrøftelsen bestiller
rådmanden mere detaljerede bidrag, herunder
konkrete udkast til budgetforslag

29. maj

HMU – orientering om den forestående
budgetproces, herunder temaer/konkrete
forslag afhængig af hvor langt arbejdet er

Afdelingernes belysning af budgetforslag
Efter partiernes frist for at fremsende budgetforslag 6.
august skal forslagene belyses i afdelingerne.
Det foreslås, at rådmandskredsen på mødet 8. august
beslutter, hvilke forslag Sociale Forhold og Beskæftigelse
skal udarbejde udtalelser til, herunder så vidt muligt
vægtning og vinkling. Udtalelserne vil skulle godkendes
endeligt på rådmandsmødet 22. august. Eventuelle
rettelser på baggrund af dette møde skal godkendes af
direktør og rådmand via eDoc i dagene umiddelbart efter.
Budgetproceduren fastlægger, at afdelingernes
belysninger skal drøftes i fagudvalgene forud for
behandlingen i Magistraten. Udvalget kan spille en større
eller mindre rolle i denne drøftelse – dels efter udvalgets
eget ønske og dels efter rådmandens vurdering.
Proceduren fastlægger at udvalget skal drøfte udtalelserne
forud for magistratsmødet 3. september. Hvis udvalget
skal have reel indflydelse og mulighed for at påvirke
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indholdet skal drøftelsen ske forud for den 26. august,
hvor afdelingerne har frist for at fremsende belysningerne.
De ordinære udvalgsmøder er planlagt til den 15. august
og den 29. august.
Det er ikke tidsmæssigt muligt at have
rådmandsgodkendte udtalelser parat forud for mødet 15.
august, da afdelingerne først modtager budgetforslagene
7. august.
Udvalgsmødet den 29. august ligger efter afdelingernes
frist for at fremsende belysninger til Borgmesterens
Afdeling. En drøftelse af belysningerne på dette
udvalgsmøde vil derfor være på den præmis, at der ikke
på administrativt niveau kan ændres i belysningerne.
Der er umiddelbart flere løsninger på dette:
A. Udvalget kan på mødet 15. august præsenteres for
de modtagne budgetforslag i overskriftsform og
orienteres om at arbejdet med belysningerne er
igangsat. Her kan medlemmerne eventuelt drøfte
ønsker til belysningerne. På mødet 29. august kan
udvalget præsenteres for de endelige udtalelser.
Denne løsning er anført i tidsplanen nedenfor.
Denne proces minder om den model Sundhed og
Omsorgsudvalget og Børn og Ungeudvalgene har
ønsket.
B. Alternativt kan der indkaldes til et ekstraordinært
udvalgsmøde imellem de to planlagte møder (eller
mødet den 29. august rykkes frem).

Valget imellem de to modeller (eller noget helt tredje) kan
forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget.

6. august

Partierne har frist for at fremsende
budgetforslag – forslag kan fremsendes
løbende frem til denne dato

8. august

De fremsatte budgetforslag drøftes på

Klik her for at angive tekst.

side 4 af 6

rådmandsmødet med henblik på at fastlægge
hvilke forslag MSB skal udarbejde udtalelser
til, herunder vægtning og vinkling (materialet
kan først udsendes dagen før mødet)
15. august

Udvalgsmøde – mundtlig præsentation af
fremsatte budgetforslag, drøftelse af
eventuelle særlige ønsker til belysningerne

21. august

HMU orienteres om de fremsatte budgetforslag

22. august

Rådmandsmødet drøfter og godkender
udtalelser.
I det omfang er behov for rettelser/justeringer
til udtalelserne indarbejdes dette hurtigst
muligt efter rådmandsmødet med henblik på
godkendelse af direktør og rådmand via edoc
senest 24. august.
De fremsendte budgetforslag dagsordensættes
på byrådsmødet og sendes herefter formelt til
belysning i afdelingerne

24. august

Borgmesterens Budgetforslag udsendes til
byrådet. Heri redegøres for den økonomiske
situation (råderummet)

26. august
(søndag)

29. august

Afdelingerne har frist for at belyse de
budgetforslag, der vedrører den pågældende
afdeling
Udvalgsmøde - orientering om de udarbejdede
belysninger

3. sept.

Magistraten behandler borgmesterens
budgetindstilling og partiernes budgetforslag,
herunder afdelingernes belysninger

4. Effekt
5. Ydelse
-

Klik her for at angive tekst.
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6. Organisering
(Samme tekst under punktet, som i Indstilling fra
Rådmandsmøde d. 18. april 2018)
Den overordnede proces i Sociale Forhold og Beskæftigelse
koordineres af Fællesstab Økonomi i tæt samarbejde med
forvaltningernes ressourcestyringskontorer.
Økonomi fremsender i juni et oplæg til en tidsplan for
selve forhandlingsfasen og den administrative
understøttelse heraf.
Økonomi forhåndsreserverer de forventede møder i
rådmands, direktørs, forvaltningschefers og økonomichefs
kalendere.
Nedenstående er de formelle milepæle for selve
forhandlingsfasen.
Det vil være relevant at orientere HMU på det
førstkommende møde efter forliget.

13. sept.

Budgettet 1. behandles i byrådet

17. – 21.

Budgetugen med de formelle

september

forhandlingsmøder

11. oktober

Budgettet 2. behandles i byrådet

23. oktober

HMU – orientering om budgetforliget. Efter
behov drøftelse af høringsproces for
besparelser mv.

7. Ressourcer
-

Økonomi

Lix: 7.775
Sagsbehandler: Janne Folden Bang
E-post: jfb@aarhus.dk

Klik her for at angive tekst.
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Tværmagistratslig arbejdsgruppe negativ
social kontrol

1. Resume
Et øget lokalt og nationalt fokus på parallelsamfund og
negativ social kontrol, har bevirket at også MSB gennem
de seneste år har haft et øget fokus på dette område.
Socialforvaltningen har, som en del af de 42 initiativer
mod samfundsundergravende parallelsamfund, den 1.
august 2017 igangsat et Exit-program for borgere, der
ønsker at forlade et undertrykkende miljø.
Der er lavet en mindre intern kortlægning af omfanget af
negativ social kontrol i MSB i forsommeren 2016. En
arbejdsgruppe på tværs af SOC og BEF har fulgt op på
resultaterne herfra.
MSB repræsenterer Aarhus i et nationalt netværk
omhandlende æresrelaterede konflikter og negativ social
kontrol forankret i Styrelsen for international Rekruttering
og Integration (SIRI). Det er aftalt, at MSB skal
videreformidle viden fra dette netværk til MKB og MBU.
I vinteren 2017 vurderede MSB det relevant med en
tværmagistratslig arbejdsgruppe med fokus på negativ
social kontrol. MKB takkede ja til at deltage i et sådan
netværk.
Da negativ social kontrol også er relevant for MBU, ønskes
de også inviteret ind i den tværmagistratslige
arbejdsgruppe.
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2. Beslutningspunkter
At 1) Rådmanden inviterer MBU med i en
tværmagistratslig arbejdsgruppe med fokus på negativ
social kontrol.
3. Baggrund
Der har igennem de seneste år, både lokalt og nationalt,
været et øget fokus på udfordringerne forbundet med
parallelsamfund. I Aarhus vedtog Byrådet, i august 2016,
42 initiativer, som skal sætte ind over for
samfundsundergravende parallelsamfund, herunder
udfordringerne med negativ social kontrol.
Som en del af disse initiativer igangsatte
Socialforvaltningen i sommeren 2017 en EXIT-indsats for
borgere, der ønsker at forlade undertrykkende miljøer og
negativ social kontrol.
Exit social kontrol benytter følgende definition på negativ
social kontrol og definitionen vil også blive brugt
fremadrettet i arbejdet i den tværmagistratslige
arbejdsgruppe:
Æresrelaterede konflikter defineres, som konflikter, der
opstår inden for nære familiære relationer eller i
netværket, og hvor konflikten skyldes en opfattelse af, at
familiens ære er blevet krænket.
Negativ social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter
handler om handlinger, styring, kontrol eller sanktioner,
der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den
enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder.
Derudover igangsatte den tidligere rådmand i
forsommeren 2016 en mindre intern kortlægning af
omfanget af negativ social kontrol i MSB. Kortlægningen
bestod af en spørgeskemaundersøgelse blandt
jobkonsulenter i MSB, samt en dialogcafé med deltagelse
af frivillige-og kvindeforeninger. Denne kortlægning har
medført en række interne fokusområder, herunder fokus
på tolke, opkvalificering af frontmedarbejdere, bisiddere
m.fl.
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Opfølgningen på fokusområderne er foretaget af en mindre
arbejdsgruppe på tværs af SOC og BEF. Der arbejdes
blandt andet med følgende tiltag:
Der arbejdes blandet andet på, at arrangere et to dages
opkvalificeringskursus for frontmedarbejdere i juni 2018.
Kurset udbydes af SIRI, og tilpasses forholdene i MSB.
Der har været afholdt et møde med Frivilligcenteret om
mulighederne i at have en bisidderordning, til møder i
jobcenteret. Det er vurderingen, at en sådan ordning ikke
bør være kommunalt forankret. Frivilligcenteret er
umiddelbart positive og vurderer, at der kan rekrutteres til
en indsats inden for dette område.
Derudover arbejdes der på, et samarbejde med initiativet
Styrket tolkning, der er en del af Flygtningehandleplanen.
I national sammenhæng blev Aarhus Kommune i
forsommeren 2017 inviteret ind i et nationalt netværk
omhandlende æresrelaterede konflikter og negativ social
kontrol forankret i SIRI. Aarhus fik tildelt én plads, og det
blev besluttet at MSB’s koordinator for EXIT-indsatsen fik
denne plads. Det blev dengang aftalt, at den viden MSB
tilegner sig via netværket, skulle videreformidles til MKB
og MBU.
I forlængelse af denne aftale, samt det store lokale og
nationale fokus på området, blev det i efteråret 2017
vurderet hensigtsmæssigt med en tværmagistratslig
arbejdsgruppe, hvor MKB og MSB kan dele viden og
erfaringer om negativ social kontrol. MSB har taget
initiativet og MKB takkede ja til at deltage i vinteren 2017.
Da emnet også er aktuelt for MBU, foreslås det, at de også
inviteres ind i den tværmagistratslige arbejdsgruppe.
4. Effekt
Aarhus Kommune ønsker, at alle borgere i Aarhus har lige
chancer og muligheder for at deltage aktivt i samfundet. Det
kræver ligestilling og lighed at foretage livsvalg såsom
uddannelse, job, partner m.fl., men også frihed og mulighed
for
at
foretage
hverdagsvalg,
såsom
tøjvalg,
fritidsaktiviteter m.fl.
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Som myndighed kan kommunen understøtte gode
processer og støtte den undertrykte, således at disse
borgere får mulighed for selv at påvirke det miljø/samfund
de kommer fra i en positiv retning.
Udover at sikre et forum for vidensdeling og
videreformidling af viden fra det nationale netværk, giver
den tværmagistratslige arbejdsgruppe god mulighed for,
at de respektive forvaltninger kan erfaringsudvikle og
koordinere indsatser på tværs. MSB, MBU og MKB berører
til dagligt negativ social kontrol i forskellige grad i
varierende kontekster, hvorfor et samarbejde på tværs
sikrer en fælles tilgang og sparring omkring svære
problematikker.
En nedsættelse af en tværmagistratslig arbejdsgruppe
med bred repræsentation er således dels fordelagtigt i
forhold til Aarhus Kommunes egne indsatser på tværs af
magistraterne dels væsentlig for, at MSB kan deltage i det
nationale netværk som repræsentant for hele Aarhus
Kommune.
5. Ydelse

6. Organisering
Det er hensigten at arbejdsgruppen mødes fire gange
årligt, hvor det kun er de kommunale parter bestående af
repræsentanter fra MKB, MSB og MBU, der mødes.
Derudover arbejdes videre med ideen om to yderligere
møder, hvor relevante organisationer og
civilsamfundsaktører inviteres med ind. Dette er med
ønske om, at de ideer og initiativer, der udarbejdes i
arbejdsgruppen og det kommunale regi, ligeledes
forankres i civilsamfundet og omvendt.
Arbejdsgruppen bemandes af relevante stabs- og/eller
frontmedarbejdere.
MSB påtager sig sekretariatsbetjeningen og dermed den
overordnede opgavekoordinering og planlægning. Der er
endnu ikke fastsat en slutdato for arbejdsgruppens møder.

Klik her for at angive tekst.

side 4 af 5

Tværtimod forventes området at være et stigende fokus i
Aarhus Kommune, hvor arbejdsgruppen ligeledes kan vise
sig at være afsæt for nye initiativer. Dermed fortsættes
det tværmagistratslige samarbejde så længe, det vurderes
relevant.
7. Ressourcer
Arbejdsgruppen arbejder om muligt inden for eksisterende
budget og benytter sig af de lokalemuligheder, som er til
rådighed hos de enkelte afdelinger. Arrangeringen af årlige
møder for organisationer og civilsamfundet vil afhængig af
arrangementernes størrelse være forbundet med ekstra
udgifter hertil, som der i givet fald skal sikres finansiering
til.

Sagsnummer: 18/001599-4

Antal tegn: 1044

Socialforvaltningen

Sagsbehandler: Signe Reichenbach

Tlf.: 89 40 20 00

Tlf.: 89 40 31 17

E-post: social@aarhus.dk

E-post: sigre@aarhus.dk

Klik her for at angive tekst.
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Dokument Titel:

Etablering af opgaveudvalg - drøftelse

Dagsordens titel

Etablering af opgaveudvalg - §17,stk. 4
udvalg

Dagsordenspunkt nr

2.1

Indstilling
Til

Rådmanden

Fra

Beskæftigelsesforvaltningen og
Organisation & Ledelse

Dato

23. april 2018

Etablering af opgaveudvalg (§17,4 udvalg)
1. Resume
Gruppeformandskredsen har drøftet og godkendt, at der
nedsættes fire opgaveudvalg. Der er fastlagt en
temadrøftelsen i byrådet d. 2. maj, hvor kommissorierne
for de fire udvalg skal præciseres.
De fire udvalg skal behandle følgende temaer:
-

Integration

-

Sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv

-

”Opland”

-

Mindre psykisk sårbarhed

Der er endnu ikke truffet formel beslutning om
sekretariatsopgaven, men gruppeformandskredsen har
sagt ok til vedlagte materiale, hvor det i bilag 4 fremgår,
hvordan sekretariatsfunktionen tænkes fordelt på
magistratsafdelinger. Her fremgår det, at MSB vil stå for
sekretariatsbetjeningen af opgaveudvalget om integration.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Rådmandsmødet drøfter opgaven – med særligt
fokus på emnerne anført under ”integration” (jf. bilag 2)
3. Baggrund
4. Effekt
-

Etablering af opgaveudvalg (§17,4 udvalg)

side 1 af 2

5. Ydelse
6. Organisering
7. Ressourcer
-

Bilag
Bilag 1: Den korte proces for selve nedsættelsen
Bilag 2: Temaer
Bilag 3: Historik
Bilag 4: Principper
Bilag 5: Økonomi
Bilag 6: Opgaveudvalg i Aarhus Kommune

Sagsnummer: 18/000126-20

Antal tegn: 1.320

Beskæftigelsesforvaltningen

Sagsbehandler: Peter Risvig/Kristian
Dalsgaard
Tlf.: 29 28 46 07
E-post: risvig@aarhus.dk

Etablering af opgaveudvalg (§17,4
udvalg)
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Bilag 1. Den korte proces for
selve nedsættelsen

Tidsplanen for nedsættelse af § 17.4-udvalgene (opgaveudvalgene):
Dato:

28. februar:

Deltagere:

Møde med Jan
Møde med
Ravn og Hans
Borgmesteren
Skou
Afklaring og
Drøftelse
tilretning af
struktur, indhold
og procesplan
med afsæt i
Styringsudvalgets
arbejde

Formål:

5. marts:

7. marts:

14. marts:

Møde med Jan
Gruppeformandskredsen
Ravn og Hans
Skou
Endelig afklaring Godkendelse af struktur,
af struktur og
indhold og procesplan
indhold med
afsæt i
Styringsudvalgets
arbejde

4. april:

2. maj:

Én time af
byrådsmødet
inddrages
Gruppedrøftelse om
udvælgelse af
opgaveudvalgenes
kommissorier

Byrådet

Behandling af
indstilling om
nedsættelse af
opgaveudvalgene
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Bilag 2. Temaer

Integration
A

Integration med børnene som fokus, hvor den tidligere
indsats ses som indgangsvinkel til en succesfuld
integrationspolitik. Helt konkret nævnes:
- Fokus på at få flere drenge fra socialt udsatte
boligområder ind i uddannelsessystemet.
- Fritidsaktiviteter som nøglen til netværksskabelse
blandt unge i socialt udsatte boligområder.

B

Integration med fokus på beskæftigelse. Her nævnes
konkret følgende perspektiver:
- Fokus på at få kvinder fra socialt udsatte boligområder
ind på arbejdsmarkedet.
- Fokus på at afhjælpe ungdomsarbejdsløsheden i de
socialt udsatte boligområder.

C

Integration med fokus på inddragelse i ”fællesskabet”.
Her nævnes konkret aktiv medborgerskabspolitik set i
forhold til socialt udsatte boligområder. Hvordan får vi
inkluderet de folk, der står udenfor fællesskabet?
Udvalgets arbejdet vil således være en afdækning af,
hvordan fællesskabet forstås af dem, der står udenfor
fællesskabet, samt hvordan disse kan blive inkluderet?
Sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv

D

Fokus på, hvilke konsekvenser tab af ægtefælle har for
den enkelte såvel som for samfundet. Afdækningen vil
således bestå af at se på, hvilke tilbud der udbydes og
hvilke tilbud, der bør udbydes?

E

Fokus på sundhed defineret af borgerne selv. Her vil
udvalgets opgave bestå i at undersøge, hvad borgerne
tænker om begrebet ”sundhed” og derfra undersøge,
hvilke tilbud, som borgerne mangler i forbindelse
hermed – hvad enten det er fysisk sundhed eller psykisk
sundhed og livskvalitet generelt.

F

Fokus på de unge og deres sundhed. Her vil fokus både
være på, hvordan der sikres optimale
sundhedsbetingelser i de offentlige institutioner, men
ligeledes på, hvordan forældrene understøttes bedst
muligt til at skabe sunde borgere.
”Opland”

G

Fokus på tættere kobling mellem byrådet og
fællesrådene. Udover de to årlige møder foreslås det at
se på, hvilke udviklings- og investeringsbehov, som
oplandsbyerne efterspørger. Udgangspunktet vil være,
at lokalsamfundene selv har mange svar på, hvilke
problemstillinger, der skal løses.

H

Fokus på kommunikationsformen i forhold til
oplandsbyerne. Opgaveudvalget vil bl.a. kunne afdække
diskussionerne omkring fordeling af ressourcer mellem
opland og by, og desuden undersøge, hvordan
kommunikationen finder sted på nuværende tidspunkt,
eksempelvis når Aarhus Midtby italesættes som ”byen”.

I

Fokus på kulturtilbud- og behov i oplandsbyerne. Her vil
man bl.a. kunne se på, hvor langt der er mellem
kulturtilbuddene – både i form af lokalcentre,
forsamlingshuse og idrætsfaciliteter, men ligeledes se på
nuværende muligheder for understøttelse af
borgerinitiativer på kulturområdet.

J

Fokus på infrastrukturen i forhold til oplandsbyerne.
Udvalget vil kunne se på investeringsmodeller for
infrastrukturen, den offentlig transport og mobiliteten
generelt mellem midtbyen og oplandsbyerne.
Mindre psykisk sårbarhed

K

Fokus på folkeskolen som omdrejningspunkt for de
unges psykiske sundhed. Her vil opgaveudvalgets
arbejde bl.a. bestå i at se på, hvilke mekanismer som
både forebygger og afhjælper psykisk sårbarhed.
Derudover vil et andet element bestå i at se på, hvilket
vidensniveau lærere og pædagoger har på området
samt hvorvidt, det kan forbedres?

L

Fokus på en afdækning af de primære årsager til, at
unge får henholdsvis angst og/eller stress. Derudover vil
opgaveudvalgets arbejde bestå i at se på, hvilke tilbud
der gives til unge med angst og/eller stress, og om disse
er tilstrækkelige.

M Fokus på et forældreperspektiv, der skal hjælpe
forældrene til at spotte psykiske sårbarheder tidligt.
Derudover vil fokus være på at understøtte forældrene i
at få disse unge til at indgå bedre i sociale fællesskaber.
N

Fokus på de sociale medier og eksponeringskulturen.
Opgaveudvalgets arbejde vil bl.a. bestå i at afdække,
hvilken rolle de sociale medier har i forhold til øget
psykisk sårbarhed. Derudover vil opgaven bl.a. kunne
bestå i at udvikling en kampagne, der kan afhjælpe
tabuer omkring psykisk sårbarhed blandt unge.
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Bilag 3. Historik

Historik:
Det er Aarhus Byråd, der har truffet beslutningen om nedsættelse af §17.4-udvalg.
Baggrunden for nedsættelse af de fire opgaveudvalg er en udmøntning af indstillingen
om Politikudvikling og styring i Aarhus byråd, vedtaget d. 10. maj 2017, hvori det
bl.a. blev besluttet at nedsætte minimum tre etårige §17.4-udvalg i byrådsperioden
2018-2021. Herefter refereres til disse §17.4-udvalg som ”opgaveudvalg”.
Opgaveudvalg er et af de politikudviklingsværktøjer, byrådet kan bruge til at sætte
konkrete politiske anbefalinger i værk. De etårige opgaveudvalg skal udvikle løsninger
på en klart defineret opgave, som byrådet ønsker løsning på. Grundet den korte
levetid er det centralt med et afgrænset kommissorium, der giver mulighed for på
bedst mulig vis at udnytte de seks møder, der i udgangspunktet danner rammen om
opgaveudvalgets arbejde. Anbefalingen fra opgaveudvalgene kan være et konkret
forslag til en politik på et område eller konkrete løsningsforslag på en opgave.
Kommissoriet og opgaveudvalgets fem byrådsmedlemmer besluttes af byrådet, og
den konkrete arbejdsform tilrettelægges herefter internt i opgaveudvalget. Her
fastlægges det også, hvorvidt der skal inviteres
borgere/organisationer/virksomheder/eksperter med ind i opgaveudvalget.
Den generelle ramme for opgaveudvalgenes virke er beskrevet nærmere i bilaget
”Opgaveudvalg i Aarhus Kommune”.
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Bilag 4. Principper

Principper:
De generelle principper om nedsættelse af opgaveudvalg kan læses i bilaget til dette
punkt: ”Opgaveudvalg i Aarhus Kommune”
For de fire specifikke opgaveudvalg i byrådsperioden 2018-2021 foreslås følgende
model:
Tid:
•

De fire opgaveudvalg nedsættes for en tidsperiode på et år.

•

De arbejder forskudt henover byrådsperioden. Flere opgaveudvalg kan godt
opstartes på samme tidspunkt.

•

De afholder i udgangspunktet seks møder i løbet af det år, hvor de er nedsat.

•

Et opgaveudvalg kan selv vælge at komprimere processen og dermed være
nedsat i en kortere periode med et hyppigere mødeinterval.

Medlemmer:
•

Hvert af de fire opgaveudvalg består af fem byrådspolitikere.

•

Hvert parti tildeles én af de i alt 20 pladser til byrådspolitikerne i de fire
opgaveudvalg. De resterende 11 pladser fordeles efter den d’Hondtske metode.

•

Byrådet beslutter desuden formandsposten for de enkelte opgaveudvalg.

•

Opgaveudvalgene kan derudover selv udpege og inddrage medlemmer, der ikke
sidder i byrådet.

•

Opgaveudvalgene kan hver udpege op til 10 eksterne medlemmer.

Opgave:
•

De overordnede kommissorier for hvert af de fire opgaveudvalg fastsættes af
byrådet.

•

Umiddelbart efter vedtagelse af byrådsindstillingen mødes hvert af de fire
opgaveudvalg for at præcisere sine respektive kommissorier.

•

Hvert af de etårige opgaveudvalg skal selv formulere anbefalinger til byrådet
indenfor sit respektive kommissorium.

•

Opgaveudvalget afleverer sine anbefalinger til den relevante
magistratsafdelinger, der via en indstilling fremsender disse til byrådet.

Placering:
•

De fire opgaveudvalg foreslås placeret som følgende:
o

MSB vil stå for sekretariatsbetjeningen af opgaveudvalget om
integration.

o

MSO vil stå for sekretariatsbetjeningen af opgaveudvalget om
sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv.

o

MKB vil stå for sekretariatsbetjeningen af opgaveudvalget om ”Opland”.

o

MBU vil stå for sekretariatsbetjeningen af opgaveudvalget om mindre
psykisk sårbarhed.
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Bilag 5. Økonomi

Økonomi:
Det besluttes, at der afsættes en økonomisk ramme på i alt 600.000 kr. Den
økonomiske ramme finansieres af Byrådsservice. Bæredygtighedsudvalget, nedsat af
Byrådet d. 24. januar 2018, tildeles 200.000 kr., og hver af de fire etårige
opgaveudvalg tildeles 100.000 kr. Den økonomiske ramme skal muliggøre
basisomkostninger i form af mødeafholdelse, faglig inspiration, procesunderstøttelse
og udformning af materialer i forbindelse udarbejdelse af anbefalinger til byrådet. Hvis
der undervejs bliver behov for yderligere økonomiske midler i de respektive
opgaveudvalg, drøftes det med den enkelte rådmand.
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Bilag 6. Opgaveudvalg i
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Opgaveudvalg i Aarhus Kommune
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Aarhus Byråd har besluttet, at der i byrådsperioden 2018-21 skal nedsættes
minimum tre etårige opgaveudvalg.
I dette notat beskrives først de to typer af politiske udvalg i Aarhus Kommune. Her efter følger en kort gennemgang af fire grundtræk ved opgaveudvalg. Til slut opsummeres rammerne for de etårige opgaveudvalg.
Faste udvalg og opgaveudvalg
I Aarhus Kommune skelnes der mellem to typer af politiske udvalg: Faste
udvalg og opgaveudvalg.
De faste udvalg
De faste udvalg i Aarhus Kommune er: Børn- og ungeudvalget, Kulturudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget,
Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget. Disse udvalg er nedsat for hele byrådsperioden med syv medlemmer, som alle er byrådspolitikere. De faste
udvalgs rolle og opgaver er reguleret af styrelsesvedtægten for Aarhus Kommune og ændres som udgangspunkt ikke i løbet af byrådsperioden.
Opgaveudvalg
§17, stk. 4. i ’Lov om kommunernes styrelse’, i daglig tale blot Styrelsesloven, giver byrådet mulighed for at nedsætte særlige udvalg. I Aarhus Kommune kaldes de særlige udvalg for opgaveudvalg.
I byrådsperioden 2014-17 nedsatte Aarhus Byråd fire opgaveudvalg: Medborgerskabsudvalget, Internationaliseringsudvalget, Styringsudvalget og Udvalg for Frivillighed og Samskabelse.
Ud af de fire opgaveudvalg er det kun Udvalg for Frivillig og Samskabelse,
der stadig er aktivt. Udvalgets arbejde afsluttes i marts 2019.
Fire grundtræk ved opgaveudvalg
I dette afsnit gennemgås fire grundtræk, der kendetegner et opgaveudvalg.
Et opgaveudvalgs tidsperiode
Ved nedsættelsen af et opgaveudvalg bestemmer byrådet, for hvilken tidsperiode opgaveudvalget skal fungere. Det kan f.eks. være for ét år eller hele
byrådsperioden.
Der er ikke noget til hinder for, at opgaveudvalg fungerer i mere end én byrådsperiode. Det kræver dog, at det nye byråd efter et valg ønsker at videreføre opgaveudvalget, og at der sker en genbesættelse af det.

BORGMESTERENS
AFDELING
HR og Jura
Aarhus Kommune

HR og Organisation
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Direkte telefon: 41 85 81 72
Direkte e-mail:
ahb@aarhus.dk
Sagsbehandler:
Asmund Hejlskov Bertelsen

Et opgaveudvalgs medlemmer
Der er ikke noget krav til medlemstallet i et opgaveudvalg. I de faste udvalg
skal alle medlemmer være byrådsmedlemmer. Det gælder ikke for opgaveudvalgene. Personer, der ikke sidder i byrådet, kan være medlemmer af et
opgaveudvalg. De kan f.eks. være borgere, eksperter, virksomheds- eller
foreningsrepræsentanter med en særlig viden eller interesse for opgaveudvalgets arbejdsområde.
Medlemmer af et opgaveudvalg, som ikke sidder byrådet, kan enten udpeges af byrådet, i forbindelse med at opgaveudvalget nedsættes, eller de kan
udpeges af opgaveudvalget selv, efter det er nedsat.
Et opgaveudvalgs opgaver
I Styrelseslovens §17 stk. 4 står der, at opgaveudvalg kan nedsættes for at
varetage bestemt hverv eller til at udføre forberedende eller rådgivende
funktioner for byrådet.
De fire opgaveudvalg som Aarhus Byråd nedsatte i byrådsperioden 2014-17,
havde alle, på forskellig vis, til opgave at komme med forslag og anbefalinger til byrådet. Et opgaveudvalg kan dog – under visse forudsætning – tillægges beslutningskompetence.
Et opgaveudvalgs placering
I en magistratsstyret kommune, som Aarhus, er det borgmester og rådmænd, som varetager den umiddelbare forvaltning. Det betyder, at et opgaveudvalg skal placeres under borgmesteren eller en rådmand afhængigt af
opgaveudvalgets arbejdsområde.
Principielt set kan et opgaveudvalg desuden nedsættes direkte under Byrådet, men dette skønnes ikke hensigtsmæssigt.
Etårige opgaveudvalg i byrådsperioden 2018-21
Aarhus Byråd har besluttet, at der i byrådsperioden 2018-21 skal nedsættes
minimum tre etårige opgaveudvalg. Rammerne for de et årige opgaveudvalg
er:
Tid
• De nedsættes for en tidsperiode på et år.
• De arbejder forskudt henover byrådsperioden.
• De afholder seks møder i løbet af det år, hvor de er nedsat.
Medlemmer
• Fem byrådspolitikere er medlemmer af hvert af de etårige opgaveudvalg.
• Der kan udpeges medlemmer til de etårige opgaveudvalg, som ikke
er medlemmer af byrådet. Hvem eller hvor mange er ikke fastlagt.
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•

Det er som udgangspunkt byrådsmedlemmerne i hvert opgaveudvalg, der selv udpeger eventuelle medlemmer, som ikke sidder i byrådet.

Opgave
• Hvert af de etårige opgaveudvalg skal formulere anbefalinger til byrådet indenfor et afgrænset tema.
• Temaer og kommissorier for de etårige opgaveudvalg vedtages af
byrådet.
• De etårige opgaveudvalg afslutter sit arbejde ved at aflevere sine
anbefalinger til den relevante magistratsafdeling, der via en indstilling fremsender disse til byrådet.
Placering
• De etårige opgaveudvalg placeres enten under borgmesteren eller en rådmand.
• Temaet for opgaveudvalgets arbejde er bestemmende for hvilken
borgmester/rådmand det bliver placeret under.
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Referat Magistraten d. 23.04.18

Dagsordens titel

Orientering fra Magistraten

Dagsordenspunkt nr

3.1

Referat for møde i Magistraten, 23. april 2018
Mødereferat

Åben dagsorden
1. Byrådets mødeplan 2019
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. april 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 18. april 2018.
2. Opførelse af 28 almene boliger og lukning af boformen Nygårdsvej 1A
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. april 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 11. april 2018.
3. Etablering af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Aarhus Kommune
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. april 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 13. april 2018.
Forudsætning om Gøglerskolens placering i det kommende Sports og Kultur campus præciseres.
4. Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. april 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 10. april 2018.
Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Jette Skive og Marc Perera Christensen er generelt modstander af
en fattigdomsgrænse. Den geografiske fordeling af fattigdom og udviklingen heri søges belyst.
5. Niels Bjerres Vej 47 – tilbygning til rækkehus
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. april 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. april 2018.
6. Genopførelse af spejderfaciliteter i Viby
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. april 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 11. april 2018.
Det anbefales, at der ses nærmere på hvordan faciliteterne kan udnyttes, når spejderne ikke bruger den.
7. Eventuelt
Borgmester Jacob Bundsgaard gav en status om overenskomstforhandlingerne.
Udkørsel fra Frederiks Alle til Vester Alle/Sønder Alle drøftet.

Lukket dagsorden

8. Ansættelse af kulturchef/forvaltningschef
Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at Magistraten i sit møde
den 23. april 2018 har vedtaget indstilling af 18. april 2018.
9. Udpegning af nyt medlem til Musikudvalget
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. april 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 21. marts 2018.
Der laves notat til sagens behandling om processen.
Direktørgruppen anmodes om at lave en generel beskrivelse af hvordan udpegninger sker på forskellige
områder.
10. Salg af del af matr.nr. 11a Lisbjerg, Århus Jorde
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. april 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. marts 2018.
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Dagsorden til mødet i Social- og
Beskæftigelsesudvalget den 25. april 2018

Dagsordens titel

Orientering fra udvalgsmødet

Dagsordenspunkt nr

3.2

Emne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato:

25. april 2018

Mødetid:
Mødested:

Kl. 17.00 – 18.30
Rådhuset, lokale 390
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SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
Dagsorden kort:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på Café Kaffegal
3. Den videre proces i forbindelse med henvendelsen fra Dialoggruppen Børn med Handicap
4. Opgørelse af magtanvendelser i Socialforvaltningen 2017
5. Pejlemærker til Rammeaftale 2019-20
6. Proces for Budget 2019
7. Drøftelse af forslag til to éndags udvalgstur den 11. juni
2018 og 1. oktober 2018
8. Orienteringspunkter
9. Skriftlige orienteringer
10. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
11. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 17.00 – 17.05 (5 min.)
Bilag:

-

Dagsorden til møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget den
25. april 2018

2. Opfølgning på Café Kaffegal
Baggrund/formål: Café Kaffegal/ChangeMakers blev drøftet på
seneste udvalgsmøde. Der gives en status.
Metode: Mundtlig orientering og drøftelse.
Ansvarlig: Vibeke Jensen

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: 17.05 – 17.25 (20 min.)
Bilag:
Svar på spørgsmål og forslag fra Gert Bjerregaard (V)
Referat fra møde den 12.04.2018 mellem MSB og bestyrelsen
og ledelsen hos ChangeMakers
CRESEA’s rapport vedr. arbejdsmiljøet på Café Kaffegal
Café Kaffegal, årsrapport 2013
ChangeMakers, årsrapport 2013
Café Kaffegal, årsrapport 2014
ChangeMakers, årsrapport 2014
Café Kaffegal, årsrapport 2015
ChangeMakers, årsrapport 2015
Café Kaffegal, årsrapport 2016
ChangeMakers, årsrapport 2016

3. Den videre proces i forbindelse med henvendelsen fra Dialoggruppen Børn med Handicap
Baggrund/formål: Som aftalt på udvalgsmødet den 11. april 2018
mødtes rådmanden og Dialoggruppen Børn med Handicap torsdag
den 19. april 2018 for at drøfte den fremadrettede proces. På baggrund af mødet orienteres udvalget om status.
Metode: Mundtlig orientering og drøftelse.
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 17.25 – 17.35 (10 min.)

4. Opgørelse af magtanvendelser i Socialforvaltningen 2017
Baggrund/formål: Udvalget orienteres under punktet om magtanvendelser på Socialforvaltningens område i 2017.
Under punktet deltager kontorchef i Socialforvaltningen Ann-Sofie
Bech von Hielmcrone.
Metode: Mundtlig orientering og drøftelse.
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 17.35 – 17.50 (15 min.)
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Bilag:
Byrådsindstilling vedrørende redegørelse for magtanvendelser i
2017
Magtanvendelsesredegørelsen 2017

5. Pejlemærker til Rammeaftale 2019-20
Baggrund/formål: Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i hver
region indgår hvert andet år én samlet rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal
sikre et samlet overblik over kommunale og regionale tilbud, der
bliver anvendt af flere kommuner. Der er fokus på både den
faglige udvikling og på styring af tilbuddenes kapacitet og behovet
for pladser på tværs af kommunerne i regionen.
Udarbejdelse af Rammeaftale 2019-20 pågår, og i den forbindelse
har KKR fremsendt tre forslag til pejlemærker til lokal politisk drøftelse.
Metode: Mundtlig orientering og drøftelse.
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 17.50 – 17.55 (5 min.)
Bilag:
Indhentning af bemærkninger til Rammeaftale 2019-20

6. Proces for budget 2019
Baggrund/formål: Udvalget orienteres om den kommende budgetproces for budget 2019, herunder tidsplan.
Metode: Mundtlig orientering og drøftelse.
Ansvarlig: Kristian Würtz
Tid: 17.55 – 18.05 (10 min.)
Bilag:
Tidsplan for Budgetproces 2019
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7. Drøftelse af forslag til to éndags udvalgstur den 11. juni
2018 og 1. oktober 2018
Baggrund/formål: Udvalget har besluttet at reservere to enkeltdage til udvalgsbesøg hos institutioner, samarbejdspartnere mv.
Sociale Forhold og Beskæftigelse har udarbejdet forslag til mulige
besøg den 11. juni 2018 og 1. oktober 2018.
Udvalget drøfter de to udvalgsture.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Vibeke Jensen & Lotte Henriksen
Tid: 18.05 – 18.10 (5 min.)
Bilag:
Notat, forslag til to éndags udvalgsture den 11. juni 2018
og 1. oktober 2018

8. Orienteringspunkter
A) A Orientering om strejke/lockout og de mulige konsekvenser for Aarhus Kommune/MSB
Baggrund/formål: På udvalgsmødet den 21. marts 2018 var
der et fortsat ønske om, at udvalget løbende orienteres om den
mulige strejke/lockout.
Metode: Mundtlig orientering og drøftelse.
Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen
Tid: 18.10 – 18.15 (5 min.)
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B) Evt. øvrige orienteringer
Baggrund/formål: Eventuelle øvrige orienteringer
Metode: Mundtlig orientering og drøftelse.
Ansvarlig: Lotte Henriksen & Vibeke Jensen
Tid: 18.15 – 18.20 (5 min.)

9. Skriftlige orienteringer
A) Orientering om halvårlig status på anbringelsesområdet
Resume: Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres to
gange om året om antallet af sager behandlet i Børn og Ungeudvalget. I Børn og Unge-udvalget træffes afgørelser i sager om
eksempelvis anbringelse uden samtykke, afbrydelse af samvær
og hemmeligholdelse af anbringelsessted.
Orienteringen viser, at der fra 2016 til 2017 er sket et fald i
antallet af sager, antallet af unikke børn, antallet af nye sager
og antallet af nye børn. Antallet af formandsafgørelser er dog
steget i samme periode.
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 halvårlig status på anbringelsesområdet
Notat om udvikling i antal sager behandlet i Børn- og Ungeudvalget 2010 - 2017
Statistik for 2017 på anbringelsesområdet

B) Orientering om ansøgning og tildeling af § 18 midler i 1.
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 i
forbindelse med første ansøgningsrunde indkommet 79 ansøgninger. Heraf har 5 ansøgere modtaget tilskud i efteråret 2017.
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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 fordeling af § 18 midler (1. runde
2018)
Notat til udvalg om § 18-midler 1. runde 2018.
Bilag 1 – Fordeling af § 18-puljen 1. runde 2018
C) Kriminalitetshandleplan 2018
Resume: Ifølge Folketingets vedtagelse af den såkaldte ’Ungepakke’ i 2010, skal kommunerne som en del af en sammenhængende børne- og ungepolitik udarbejde en plan for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminalitet. Handlingsplanen udarbejdes i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Østjyllands Politi og indeholder en målopfølgning, en
opfølgning på tidligere fokusområder og de strategiske fokusområder for 2018.
Kriminalitetshandleplanen er godkendt af Rådmanden for Børn
og Unge samt Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse
samt Politidirektøren for Østjyllands Politi.
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 Kriminalitetshandleplan 2018
Kriminalitetshandleplan 2018

10. 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: 18.20 – 18.25 (5 min.)
Bilag:
-

Kurser og konferencer
Sager på vej til byrådet

11. Evt.
Baggrund/formål:
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 18.25 – 18.30
Bilag:
Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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