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1 Til godkendelse
1.1 Dagsorden
Punkt 1.2 på den lukkede dagsorden blev trukket.
1.2 Referat
Referatet blev godkendt.
1.3 Gentænkning af markvandring for ledere og medarbejdere
Efter beslutning fra den forrige rådmand for MSB, er der afholdt årlige markvandringer
for chefer og administrative medarbejdere i stabe og fællesstabe i MSB i 2014-2017.
Beslutningen om fortsat afholdelse af markvandring i 2018 har afventet den nye
rådmands tiltræden.
Indstilling om, at:
1) Rådmanden godkender, at markvandringen gentænkes for stabs og fællesstabs
medarbejderne til i 2018 at være ”en dag med en samarbejdspartner”. I 2018 er det en
fast del af den mulige kompetenceudvikling, som overvejes i forbindelse med MUS for
alle medarbejdere.
2) Rådmanden godkender, at markvandringen gentænkes for lederne til ”intern
lederudvikling om en fælles strategisk ledelsesopgave på tværs” for alle ledere. I 2018 er
overskriften ”Skal vi mødes på tværs om leder og medarbejderroller?”

JLH præsenterede indstillingen. Markvandringen har været gennemført i flere år,
tilbagemeldingerne har været positive, men samtidig har det været administrativ tungt
både for planlægningsgruppen og praktikstederne.
O&L foreslår derfor, at markvandringen tænktes lidt bredere og dermed anvende
bredden i vores organisation. KW bemærkede, at der er stærke argumenter for
kompetenceudviklingen i det nære miljø, hvor man lære noget af kolleger i egen
organisation.
Beslutning:
Rådmanden tilslutter sig indstillingen og ønsker at opgaven fremadrettet kun løftes
administrativt. (O&L følger op).
1.4 Etablering af FGU Aarhus
Med den politiske aftale om ”Bedre veje til uddannelse og job” skal der pr. 1/8 2019
etableres en forberedende grunduddannelse (FGU).
Frem mod etableringen af FGU pr. 1/8 2019 skal en række emner afklares. Herunder
dækningsområde, antallet af skoler, lokaler/bygninger samt sammensætning af hhv.
interim og den blivende bestyrelse. Kommunerne skal indsende overvejelser om
dækningsområder og placering til KKR. Lokal forankring af anbefalinger til
undervisningsministeren (via KKR) sikres ved en lokal inddragelsesproces som det
fremgår af aftalen. Byrådsbehandling af Aarhus Kommunes forslag vil sikre en lokal inddragelsesproces. Her vil bl.a. de berørte skoler/uddannelser således kunne afgive
høringssvar og evt. få foretræde for udvalget. Derudover vil der løbende være
dialogmøder med de relevante aktører.
Sideløbende med etableringen af FGU skal kommunerne efter lovgivningen etablere en
sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI). Dette behandles snarest i en særskilt
indstilling til Rådmanden.
Indstilling om, at
1) BEF arbejder videre med præmissen om, at FGU Aarhus får et dækningsområde
svarende til Aarhus Kommune
2) BEF arbejder videre med præmissen om, at FGU Aarhus kommer til at bestå af én FGU
institution og 3-4 underliggende skoler
3) BEF bemyndiges til at arbejde videre med mulige placeringer af skoler – bl.a. via
dialog med de nuværende skoler/uddannelser
4) Rådmandsmødet drøfter nedsættelse af interim bestyrelse, herunder det kommunalt
udpegede medlem
5) Rådmandsmødet drøfter sammensætningen af en fremtidig blivende bestyrelse,
herunder de kommunalt udpegede medlemmer

Side 2

6) Endelig afklaring af ovenstående temaer sker via behandling i byrådet
VJ præsenterede indstillingen. VJ bemærkede blandt andet, at det kan drøftes om der
skal være tre eller fire skoler i FGU Aarhus. 65 pct. finansieres af kommunen. De unge i
målgruppen for skolen har kommunen ansvaret for.
Drøftelse af:
 Hvilke skoler der skal indgå.
 Medlemmer af interim bestyrelsen og den varige bestyrelse.
 Den kommende politiske behandling af emnet.
 Inddragelsesprocessen:
KW bemærkede, at der er brug for en bredere drøftelse med interessenterne inden
en endelig indstillingen kommer i Magistraten. FGU skal drøftes med udvalget på
12 - 12 seminaret. Materialet til seminaret skal indeholde en beskrivelse af
processen, inddragelse mv. Favne den mulige bekymring.
 En henvendelse fra Aarhus produktionsskole. KW beder om at VJ kontakter skolen.
Beslutninger:
 I indstillingen til Byrådet skal det beskrives, hvordan området fremadrettet
kommer til at se ud, dvs. der skal tegnes et billede af, at der er et hovedspor
(STX, HHX, mv), derudover FGU, og så andre mindre skoler/mere særlige tiltag.
Placeringen af IGU’erne, Alléskolen, TAMU, STU, daghøjskolerne skal beskrives.
o Det skal være tydelige, hvad der er/bliver lovbestemt og hvad der ikke er.
Fx om IGU, KKU. Plus hvad det konkret betyder for de unge i målgruppen,
der er i Aarhus Kommune.






Inddragelsesprocessen skal drøftes på 12 12 seminaret. Mulighed for at drøfte
eventuelle bekymringer.
Det skal fremgå af byrådsindstillingen, hvad der fastlægges nu og hvornår der vil
være en bredere drøftelse.
Det skal afdækkes, hvilke positioner der kan fremkomme i drøftelserne. BEF
udarbejder et interessevaretagelsespapir.
Husk magistratsbehandling i tidsplanen.
Om de enkelte at-punkter:
o Rådmanden tilsluttede sig at punkt 1. Dog skal sætningen om samarbejdet
med andre kommuner formuleres mere blødt. Både i at-punktet – og
baggrundsbeskrivelserne.
o Rådmanden tilsluttede sig at punkt 2 og 3 med forbehold for den politiske
diskussion.
o Om punkt 4 og 5: BEF udarbejder et internt papir med processen for interim
og den blivende bestyrelse. Der skal være politiske forankring.
o Rådmanden tilsluttede sig punkt 6, sagen skal byrådsbehandles.

Med disse bemærkninger og forbehold blev indstillingen tiltrådt.
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(BEF følger op).
2 Til orientering
2.1 Orientering fra Magistraten
KW deltog ikke i magistratsmødet.
EKH orienterede om drøftelsen af genudbud af Lær Dansk. Opbakning til udtalelsen og til
at MSB udarbejder en analyse af området.
EKH orienterende om drøftelsen af DOKK 1.
KW tog orienteringerne til efterretning.
2.2 Orientering om Udvalgsmødet
EKH orienterede om de verserende drøftelser af handicapområdet for børn. LH
bemærkede, at der er tid til at udvalget drøfter emnet. Drøftelse af emnet og af den
interne kommunikation.
Dagsordenen fastholdes.
KW tog orienteringerne til efterretning.
2.3 Bordrunde
KW spurgte til, hvilke tilbud MSB har til bestyrelsesmedlemmer i de selvejende
institutioner, som er udpeget af Aarhus Byråd. Der skal etableres et bud på et kursus i
bestyrelsessansvar. Der skal evt. indhentes erfaringer fra MKB eller andre. Det skal
afsøges hvilke tilbud vi eller Aarhus Kommune har til politisk udpegede medlemmer (O&L
og SOC følger op).
LH orienterede om et kommende møde med MBU og MSO om tandplanen. SOC
fremsender en indstilling.
BHA orienterede om et dialogmøde om et kommende hellested. KW vil gerne deltage.
(Økonomi følger op).
VJ orienterede om personalesag.
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Pulje til etablering af læge- og
sundhedshuse
Resume
Region Midtjylland, MSO og MSB udformer i samarbejde en
ansøgning om anlægsmidler til etablering af Psykiatriens Hus,
flerlægepraksis ved MarselisborgCentret og Sundhedshus Vest i
Gellerup. Ansøgningen er målrettet Sundheds- og
Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) rådmanden godkender samarbejde om fremsendelse af
fælles ansøgning om anlægsmidler til etablering af Psykiatriens
Hus, flerlægepraksis ved MarselisborgCentret og Sundhedshus
Vest i Gellerup. MSB er alene aktiv part i den del af
ansøgningen, der vedrører Psykiatriens Hus.
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Baggrund
Der er på finansloven for 2017 afsat 800 mio.kr. over 4 år til en
pulje til læge- og sundhedshuse. Initiativet skal ses i
sammenhæng med et politisk ønske om at understøtte
lægedækning i alle dele af landet, sikre et sammenhængende
sundhedsvæsen og styrke samarbejdet på tværs af faggrupper.
Læge- og sundhedshuse skal medvirke til at styrke
sammenhængen i det nære sundhedsvæsen og bl.a. sikre bedre
integration mellem almen praksis, kommunale sundhedsydelser
og sygehusene.
Sundheds- og Ældreministeriet udmønter 200 mio.kr. i 2018.
Der kan ansøges om midler til etablering eller udbygning af
moderne læge- og sundhedshuse samt om midler til indkøb af
nødvendigt apparatur til varetagelse af behandlingsopgaver.
Puljens resterende midler udmøntes i forbindelse med udspil om
det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i 2018.

Ydelse
Region Midtjylland, MSO og MSB udformer i samarbejde en
ansøgning om anlægsmidler til etablering af Psykiatriens Hus,
flerlægepraksis ved MarselisborgCentret og Sundhedshus Vest i
Gellerup. MSB er alene aktiv part i den del af ansøgningen, der
vedrører Psykiatriens Hus.
Psykiatriens Hus er et tværsektorielt projekt. Visionen er at
etablere Psykiatriens Hus i Aarhus med fremtidssikrede
psykiatritilbud af høj kvalitet. Indsatserne skal give en forenklet
og hurtigere adgang til behandling og støtte, understøtte
behandling af sociale, beskæftigelsesmæssige og psykiske
problemer, understøtte sammenhængende og
helhedsorienterede forløb, medvirke til at skabe større lighed i
sundhed og skabe størst mulig effekt for borgerne af de samlede
ressourcer.
Region Midtjylland og Aarhus Kommune har rettet henvendelse
til Ejerforeningen MarselisborgCentret, og der er på denne
baggrund givet mundtligt tilsagn om, at Psykiatriens Hus kan
etableres i bygning 12 og 13 ved MarselisborgCentret. En
bygningsmæssig gennemgang peger på muligheden for at
ibrugtage bygningen pr. 1. december 2018 efter en let

Klik her for at angive tekst.
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renovering. Da der ikke er afsat kommunale og/eller regionale
anlægsmidler til projekter i 2018, er Sundheds- og
Ældreministeriets pulje en velkommen mulighed for at ansøge
om tilførsel af anlægsmidler.
På baggrund af den byggetekniske gennemgang ansøges om
midler til renovering af installationer & overflader, etablering af
eget bad og toilet i tilknytning til overnatningspladserne,
etablering af alarmsystem mv.

Organisering
Ansøgningen udformes i et samarbejde mellem Region
Midtjylland, MSO og MSB. Der er tale om tre separate projekter;
dog er to af projekter begge forankret ved MarselisborgCentret
og vil samarbejde, når de begge er i drift.
Der er udformet et UDKAST til følgebrev, der vedlægges
ansøgningen jf. bilag 1. Følgebrevet skitserer ansøgningens
indhold og fremsendes til underskrift ved regionsrådsformand
Anders Kühnau, rådmand Jette Skive samt rådmand Kristian
Würtz.
Ansøgningen påføres samtidig en formulering om, at ”PLOAarhus ser positivt på (ovenstående) ansøgning” med
underskrift fra Jakob Ravn, Formand for PLO-Aarhus.

Ressourcer
Der er deadline for fremsendelse af ansøgningen den 5. marts
2018 kl. 12. Der arbejdes fortsat på udformning af tekst og
tilretning af budget. Nedenstående beløb kan derfor blive
justeret, ligesom der kan anføres egenfinansiering i forhold til de
enkelte projekter.
I ansøgningens aktuelle udformning ansøges om 31,2 mio.kr.
Midlerne skal anvendes til:


Modernisering af bygning 12 og 13 ved
MarselisborgCentret med henblik på etablering af
Psykiatriens Hus. Moderniseringen omfatter bl.a.
etablering af eget bad og toilet på
(patient)værelser/overnatningspladser. Det samlede
beløb til modernisering udgør 15,3 mio.kr. + udgift til
alarmsystem

Klik her for at angive tekst.
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Bygningsmæssige ændringer i bygning 15 ved
MarselisborgCentret som forberedelse til etablering af
flerlægepraksis. Det samlede beløb til bygningsmæssige
ændringer udgør 5,9 mio.kr.
Etablering af Sundhedshus i Gellerup på i alt 800 m2. Der
ansøges om 10 mio.kr. som bidrag til finansiering af
projektet

Der er tale om tre separate projekter. Der er en forventning om,
at ministeriet vurderer bæredygtigheden af ansøgningens
enkelte elementer, så det tydeligt fremgår, på hvilke grundlag
en eventuel bevilling er givet.

Bilag
Bilag 1: UDKAST til følgebrev

Socialforvaltningen

Lix: Klik her for at angive tekst.

Tlf.: 89 40 20 00

Sagsbehandler: Annette Brøndum

E-post: social@aarhus.dk

E-post: annbr@aarhus.dk

Klik her for at angive tekst.

side 4 af 4

Bilag 2/2

Dokument Titel:

Udkast følgebrev ansøgning
med Aarhus Kommune

UDKAST
Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse
(200 mio. kr. i 2018)

Ansøgning om midler til etablering af Borgernes Psykiatrihus i
Aarhus, flerlægepraksis på Marselisborg Centret samt etablering af
Sundhedshus Vest
Region Midtjylland søger i fællesskab med Aarhus Kommune om tilskud fra Pulje til
etablering af læge- og sundhedshuse.
Baggrund
Region Midtjylland og Aarhus Kommune har gennem de sidste år haft en række
succesfulde samarbejdsprojekter. Projekterne har givet en ny fælles indsigt i forhold
til borgernes formåen og præferencer samt nye fælles erfaringer i forhold til
betydningen af tilrettelæggelse af indsatsen mellem borger, Region Midtjylland og
kommune. Samtidig kalder knaphed på økonomiske ressourcer og kapacitet i såvel
kommune som region på nytænkning i forhold til indsatser og samarbejdsmodeller.
Der er en skærpet opmærksomhed på, hvordan kapacitet og kompetencer udnyttes,
og en fælles interesse i at opnå størst mulig effekt for borgerne af de ressourcer, der
samlet set er til rådighed. Særligt i forhold til bedre sammenhængende og
helhedsorienterede indsatser, lighed i sundhed og flere sunde leveår for gruppen af
udsatte borgere med for eksempel psykisk sygdom eller med anden etnisk baggrund
end dansk, er der behov for nytænkning og indsatser på tværs af kommune, almen
praksis og region for at kunne indfri målene.
Der er således mange gode grunde til at nyudvikle kommunale og regionale ydelser i
samarbejdsrummet og gerne tættere på borgeren end i dag. Der er samtidig fokus på
at videreudvikle de tværsektorielle samarbejdsformer herunder afsøge mulighederne
for et tættere samarbejde med almen praksis.

Ansøgningen omfatter udvidelse/etablering på to arenaer:
- Marselisborgcenteret
 Modernisering af bygning 12 og 13 på MarselisborgCentret i Aarhus i
forbindelse med etablering af Psykiatriens Hus i Aarhus (Region Midtjylland er
adm. projektejer)
 Bygningsmæssige ændringer på Marselisborg Centret i Aarhus i forbindelse med
etablering af en flerlægepraksis (Region Midtjylland er adm. projektejer)
-Gellerup
 Etablering af Sundhedshus Vest i Gellerup (Aarhus Kommune er adm.
projektejer)

Psykiatriens Hus i Aarhus
Visionen er at etablere Psykiatriens Hus i Aarhus med fremtidssikrede psykiatritilbud
af høj kvalitet. Indsatserne skal give en forenklet og hurtigere adgang til behandling
og støtte, understøtte behandling af sociale, beskæftigelsesmæssige og psykiske
problemer, understøtte sammenhængende og helhedsorienterede forløb, medvirke til
at skabe større lighed i sundhed og skabe størst mulig effekt for borgernes af de
samlede ressourcer.
Etablering af flerlægepraksis
Det er velkendt, at borgere med psykisk sygdom ikke får tilstrækkelig behandling for
somatiske sygdomme herunder livsstilssygdomme. Samtidig har tilbud om
sundhedsfremme og forebyggelse store udfordringer i forhold til at appellere til
målgruppen og vanskeligt ved at fastholde borger i en eventuel kontakt.
Et formaliseret samarbejde med en flerlægepraksis kan imødekomme behovet for
adgang til almen praktiserende læge for de borgere, der ikke eller kun sjældent
efterspørger behandling og ikke formår at håndtere tidsbestilling, planlagt fremmøde,
ophold i venteværelse egenomsorg henunder vedligeholdelse af behandling.
MarselisborgCentret
Psykiatriens Hus i Aarhus og flerlægepraksis ønskes placeret ved MarselisborgCentret.
MarselisborgCentret rummer i dag en række kommunale og regionale funktioner inden
for social- og sundhedsområdet. Aarhus Kommune arbejder endvidere på at de
kommunalt forankrede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser skal flyttes til
MarselisborgCentret. Psykiatriens Hus i Aarhus vil således skabe grobund for
synergieffekter mellem somatikken og psykiatrien, og dermed bidrage til at borgere
med psykisk sygdom i højere grad kan tage hånd om deres somatiske udfordringer.

Etablering af Sundhedshus Vest i Gellerup
Aarhus Kommune og Region Midtjylland ønsker at etablere et sundhedshus i Gellerup.
Det indgår som et attraktivt element i en ny ambitiøs helhedsplan for Gellerup, som
skal understøtte forandringen fra et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel.
Der sættes ind på flere parametre med bl.a. omfattende forandringer i infrastruktur,
boligsammensætning og byliv.

Formålet med etablering af sundhedshus Vest er at skabe lettere adgang for borgere
til sundhedsydelser i deres nærmiljø.
Sundhedshuset skal rumme kommunale sundhedsfremmende og forebyggende
faciliteter, faciliteter til indretning af en flerlægepraksis og faciliteter der eksempelvis
vil kunne huse regionale, fremskudte hospitalsfunktioner.
Det nye sundhedshus etableres i tilknytning til GLOBUS1, der i dag rummer
sundhedsfremmende og forebyggende indsatser til borgere i Gellerup, herunder
forskellige faciliteter till fysisk aktivitet. Den tætte adgang til sports- og kulturcampus
åbner muligheden for indgå i fællesskaber og danne netværk med henblik på
fastholdelse af aktiv livsstil og gode, sunde vaner.
Det er ønsket, at der skal placeres en en lægepraksis i området. Det åbner bl.a. bedre
muligheder for, at bydelens socialt udsatte borgere får lettere adgang til at følge
forløbsprogrammerne vedr. kronisk sygdom. Kommunens folkesundhedstilbud kan
følge op med livsstilstilbud samt understøtte livet med kronisk sygdom (f.eks.
oplæring i insulinbehandling).
Sundhedshuset vil også have faciliteter til at huse regionale funktioner, f.eks.
fremskudte hospitalsfunktioner, som igen øger chancen for, at vi også får fat i de
mest udsatte målgrupper.
De tre ovenfor beskrevne projekter vil til sammen:





Understøtte sammenhængende og helhedsorienterede forløb for udsatte
borgere på tværs af sektorer OG på tværs af somatik og psykiatri
Nytænke indsatser i mellemrummet og udvikle tilbud i det nære
sundhedsvæsen
Understøtte og videreudvikle et stærkt fagligt miljø på tværs af sektorer
Videreudvikle samarbejdsmodeller på tværs af sektorer

Ansøgning
Der er samlet budgetteret med udgifter på 31,2 mio.kr. Udgifterne skal anvendes til:




Modernisering af bygning 12 og 13 herunder etablering af eget bad og toilet på
patientværelser ved Psykiatriens Hus. Det samlede beløb til modernisering
udgør 15,3 mio.kr.
Bygningsmæssige ændringer i bygning 15 som forberedelse til etablering af
flerlægepraksis. Budget udgør 5,9 mio. kr.
Etablering af sundhedshus i Gellerup på i alt ca. 800 m2. Hertil ansøges om 10
mio. kr. til anlæg. Herudover bidrager Aarhus Kommune med de nuværende
huslejeudgifter (220.000 kr. årligt), med en kapitaliseret værdi på 5 mio. kr.

Der kan anvises egenfinansiering til projektet svarende til ? mio.kr.
Vi håber, at ministeren vil se med stor velvillighed på ansøgningen.

Med venlig hilsen

Anders Kühnau

Kristian Würtz

Regionsrådsformand
Region Midtjylland

Rådmand, Sociale forhold og beskæftigelse
Aarhus Kommune

Jette Skive
Rådmand, Sundhed og Omsorg
Aarhus Kommune

PLO-Aarhus ser positivt på ovenstående ansøgning

Jakob Ravn
Formand for PLO-Aarhus
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Udvælgelse af temaer - Bedre overgange til
voksenlivet
Styregruppen for Bedre overgange indstiller hermed til
rådmandens godkendelse fem temaer, der skal arbejdes
videre med for at sikre bedre overgange til voksenlivet.
1. Resume
På baggrund af TV2's udsendelse om en ung mands
overgang fra ung til voksenlivet, vedtog byrådet ved
beslutningsforslag fra De Konservative den 7. juni 2017, at
der skal arbejdes videre med sikring af bedre overgange til
voksenlivet på det sociale område.
Udfordringerne på området har primært drejet sig om
håndtering af de mange overgange, der er i
ungdomsårene. Fra skole til ungdomsuddannelse, fra livet
på et døgntilbud eller i en familiepleje til livet i egen bolig
eller voksenbotilbud, nye fællesskaber og svagt netværk,
mange sagsbehandlere samt mangel på koordination og
sammenhæng.
Rådmanden godkendte 30. august 2017, at der blev
nedsat en styregruppe – primært med deltagelse fra
brugerorganisationer og medarbejderrepræsentanter fra
området. Styregruppen igangsatte i oktober 2017 et
arbejde med at indhente perspektiver fra medarbejdere og
borgere, som har oplevet overgange.
Indsigterne fra interviewene blev efterfølgende fremlagt og
kvalificeret på en workshop med deltagelse af
interviewpersoner samt udvalgte ledere og medarbejdere
fra Socialforvaltningen.
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Med afsæt i de mange perspektiver er der udpeget fem
overordnede temaer, som styregruppen nu indstiller til
rådmanden. De fem temaer skal bearbejdes i
arbejdsgrupper, der nedsættes med det formål, at finde
løsninger til implementering i driften.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) rådmanden tilslutter sig de fem temaer, som de
fremgår af bilag 1
At 2) rådmanden tilslutter sig, at arbejdsgrupper finder
løsninger for hvert af de fem temaer
At 3) rådmanden godkender løsningsforslag, når de
forelægger til sommer
At 4) rådmanden tilslutter sig, at byrådet skriftligt
orienteres om en status for det foreløbige arbejde på
baggrund af forespørgsel fra Jette Skive på byrådsmødet
10. januar. Orienteringen vil have en tilrettet form af
nærværende indstilling og godkendes af rådmanden, inden
det udsendes
At 5) rådmanden tilslutter sig, at byrådet efter
sommerferien orienteres om temaerne, samt de af
rådmanden godkendte løsningsforslag
3. Baggrund
På baggrund af TV2's udsendelse om en ung mands
overgang fra ung til voksenlivet, vedtog byrådet ved
beslutningsforslag fra De Konservative den 7. juni 2017, at
der skal arbejdes videre med sikring af bedre overgange til
voksenlivet på det sociale område.
Udfordringerne på området har primært drejet sig om
håndtering af de mange overgange, der er i
ungdomsårene. Fra skole til ungdomsuddannelse, fra livet
på et døgntilbud eller i en familiepleje til livet i egen bolig
eller voksenbotilbud, nye fællesskaber og svagt netværk,
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mange sagsbehandlere samt mangel på koordination og
sammenhæng.
Rådmanden godkendte 30. august 2017, at der blev
nedsat en styregruppe – primært med deltagelse fra
brugerorganisationer og medarbejderrepræsentanter fra
området. Styregruppen igangsatte i oktober 2017 et
arbejde med at indhente perspektiver fra medarbejdere og
borgere, som har oplevet overgange.
Indsigterne fra interviewene blev efterfølgende fremlagt og
kvalificeret på en workshop med deltagelse af
interviewpersoner samt udvalgte ledere og medarbejdere
fra Socialforvaltningen.
På baggrund af de gennemførte interviews med borgere og
pårørende, der har oplevet overgange, medarbejdere og
ledere samt den efterfølgende workshop, foreslås følgende
temaer for det videre arbejde på området:
1. Overgangsrejsen
2. Styrket dialog og kommunikation med de unge og
erfaringspersoner
3. Den unge i centrum i det tværgående samarbejde i
overgangen
4. Fleksible tilbud henover det 18. år
5. Efterværn
Ad 1 - Overgangsrejsen
Flere unge beskriver i interviews, hvordan overgangen
føles som en rejse fra ung til voksenlivet. Der er et
potentiale i at skabe et overblik over denne
’overgangsrejse’, så det er tydeligt, hvad der skal sættes i
gang hvornår, og hvilke aktører, der kan være relevante i
overgangsrejsen.
Der skal arbejdes med timingen af kontakterne mellem
unge og forvaltningen og en systematik i formen på de
møder, der besluttes, der skal afholdes mellem de unge,
deres pårørende og forvaltningen. Målet er at skabe et
sammenhængende forløb, og at produktet i temaet kan
være med til at skabe et fælles overblik på tværs af
aktører.
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Effekten af løsninger for temaet er, at danne et fælles og
transparent overblik over hvilke nedslag, emner mv. som
vedrører rejsen fra ung til voksen. Overblikket er til brug
for både unge, pårørende og forvaltningen og forventes at
kunne styrke samarbejdet til gavn for den unge.
Ad 2 - Styrket dialog og kommunikation med de unge og
erfaringspersoner
Temaet handler om at styrke dialogen og
kommunikationen mellem den unge og de medarbejdere,
de møder, så de unge bliver mødt i øjenhøjde. Udover det
personlige møde mellem den unge og medarbejderen,
fokuserer temaet også på at udvikle løsninger, der
oversætter komplicerede regler til de unges hverdag og
bidrager til transparens om sagens fremgang.
Effekten af løsninger for temaet er, at der i stigende grad
sker en fælles forventningsafstemning mellem ung,
pårørende og forvaltningen om den foranstående
overgang. Og at den forventningsafstemning sker i en
dialog og sprog, som den unge og de pårørende kan
forstå.
Ad 3 - Den unge i centrum i det tværgående samarbejde i
overgangen
Medarbejderne peger på, at børne- og voksenområdet ikke
deler samme sprog, tænkning samt tilgange og dermed
har en forskellig prioritering af indsatser. Forskellig
lovgivning og faglige grundlag er også med til at skabe
snitflader, der skal arbejdes på tværs af. Der er således i
højere grad brug for, at der på tværs af børne- og
voksenområde, samt udfører og myndighed arbejdes ud
fra fælles principper og tilgange til de unge.
De fælles principper skal afspejles i den måde
forvaltninger og driftsområder samarbejder om
overgangen, så den unge er i centrum frem for interne
logikker.
Der er samtidig behov for øget transparens mellem
aktører, der skal arbejde sammen, så data genbruges og
ikke skal indhentes flere gange fra de unge.
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Effekten af løsninger for temaet er, at der i dialogen med
den unge og pårørende, på tværs af driftsområder og
forvaltninger, arbejdes ud fra de samme principper, mål
og tilgange med henblik på at lette overgangen fra
børnelivet til voksenlivet.
Ad 4 - Fleksible tilbud henover det 18. år
Myndighed på voksenområdet i Socialforvaltningen samt
Beskæftigelsesforvaltningen kan ofte blive udfordret på at
finde det rette tilbud til tiden. Det skaber usikkerhed hos
de unge og deres pårørende. Flere medarbejdere peger
også på, at det kan være en udfordring at finde de rette
tilbud i Aarhus og at det er uhensigtsmæssigt, at mange
tilbud stopper ved alder og ikke efter behov.
Derfor bør der fremadrettet arbejdes med en mulighed for
at skrue op og ned for indsatsers intensitet. For eksempel
med bostøtte, hvor der kan opstartes flere timer for at
opbygge relation og arbejde intenst med færdigheder for
efterfølgende at skrue ned for indsatsen med mulighed for
hurtigt at kunne skrue op igen ved behov.
Temaet lægger op til, at der igangsættes konkrete
prøvehandlinger, der fremmer fleksibilitet og
samarbejdsformer.
Ad 5 - Efterværn
Efterværn kan skabe en parathed og en kvalificering af,
hvad den unge kan og har brug for, hvilket dermed
medfører en mere glidende overgang til voksenområdet.
I Socialpsykiatri og Udsatte Voksne er der en oplevelse af,
at unge, der ikke tager mod efterværn, ’tabes’ og ’falder
gennem systemet’ for så senere i livet at have mere
massivt brug for indsatser fra Socialforvaltningen.
Derfor skal der arbejdes med, hvordan efterværnstilbud
kan tilpasses den enkelte unge, ligesom der skal arbejdes
med en glidende overgang fra efterværn til
voksenområdet. Temaet koordineres tæt med ansøgning
til pulje om omlægning af efterværnsindsats.
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Effekten af løsninger for temaet er, at unge i stigende grad
oplever bedre effekt af efterværnsydelser ved at tilpasse
dem de udsatte unges behov.
Temaerne er uddybet yderligere i bilag 1.
Såfremt rådmanden godkender ovenstående temaer,
arbejdes der videre med at finde løsninger for de enkelte
temaer (se nærmere for dette i afsnit 6).
4. Effekt
De unges mål, motivation, potentialer og livsperspektiver
skal stå i centrum for den faglige indsats. Der skal i
stigende grad være sammenhæng i indsatsen for den
enkelte unge på trods af de forandringer, der sker for
borgerne ved overgangen til det 18. år.
Overgangen skal forberedes og følges til dørs af
medarbejderne, så den unge får en så tryg, glidende og
sammenhængende overgang til voksenlivet som muligt.
Bedre overgang til voksenlivet er samtidig med til at
understøtte, at flere unge i højere grad kommer i
uddannelse og beskæftigelse, og derved får en god start
på voksenlivet.
5. Ydelse
Metode
Fokusgruppeinterview
Der er gennemført fire fokusgruppeinterviews med
medarbejdere fra Socialforvaltningen,
Beskæftigelsesforvaltningen, Sundhed og Omsorg samt
Børn og Unge, der arbejder med overgange.
Fokusgrupperne var sammensat på tværs af
repræsentanter fra de fire myndighedsområder, de tre
udførerområder i Socialforvaltningen,
Beskæftigelsesforvaltningen, Sundhed og Omsorg samt
Børn og Unge.
Borgerperspektiv
Center for Innovation i Aarhus (CFIA) har gennemført 15
dybdegående interviews med unge, forældre og
plejeforældre samt fem ekspertinterviews med
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fagpersoner. Interviewene har været med til at skabe
indsigter i, hvad ’der er på spil’ i overgangene for de unge.
Hvad der fungerer godt, og hvad der fremad bør være
mere af.
6. Organisering
Styregruppen består af medlemmer fra Dansk
Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes
Landsforbund, Ungenetværket, Danske
Handicaporganisationer, SIND samt socialchefen som
formand.
Der arbejdes nu videre med at finde løsninger for hvert
tema. Derfor vil der ske en bred inddragelse af borgere,
ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere blandt andet
fra Beskæftigelsesforvaltningen mv. Der sker en dialog
med styregruppen efter rådmandens godkendelse i forhold
til inddragelse af borgere og medarbejdere.
Der lægges op til, at det videre arbejde igangsættes på en
fælles kickoff workshop, hvor fokus er på fælles afsæt,
temaernes fokusområder samt mulighed for spørgsmål.
Herefter arbejdes der intensivt med de enkelte temaer for
at finde løsninger. De samlede løsninger præsenteres på
en afsluttende testworkshop for den samme, brede
deltagerkreds, der deltog på indsigtsworkshoppen 16.
januar 2018. Styregruppen inviteres også med til kickoff
arrangementet.
De enkelte temaers løsninger forventes at kunne holdes
inden for eksisterende budget.
Orientering af udvalg og byrådet
På byrådsmødet 10. januar spurgte Jette Skive til status
for arbejdet med bedre overgange. En skriftlig status
kunne tilgå byrådet efter Social- og
Beskæftigelsesudvalgets 12/12-seminar, hvor Bedre
overgange er del af programmet. Orienteringen
fremsendes til rådmandens godkendelse og vil have form
af en tilrettet version af nærværende indstilling.
Jf. budget 2018 skal ’konkrete anbefalinger forelægges
Byrådet’. Nedenfor er udarbejdet en tidsplan, der

Udvælgelse af temaer - Bedre
overgangen til voksenlivet

side 7 af 9

præsenterer de enkelte aktiviteter, herunder en
fremlæggelse for byrådet.
Milepæle for det kommende arbejde
Tid

Aktivitet

Ansvarl
ig

28.

Godkendelse af temaer og videre

Rådman

februar

proces

den

Primo

Udpegning af repræsentanter,

Styregr

marts

som skal finde løsninger til

uppen

temaerne
Medio

Kickoff arrangement

april
Medio

Styregr
uppen

Udarbejdelse af løsningsforslag

maj

Styregr
uppen

Medio

Testworkshop - præsentation og

Styregr

maj

kvalificering af løsningsforslag

uppen

Ultimo

Styregruppen indstiller

Styregr

maj

løsningsforslag til rådmandens

uppen

godkendelse
Primo

Rådmanden godkender

Rådman

juni

løsningsforslag

den

27. juni

Orientering af udvalg om

Udvalge

løsninger

t

13.

Magistraten tager stilling til de

Magistra

august

løsningsforslag, som forudsætter

ten

politisk tilslutning
22.

Byrådet tager stilling til de

august

løsningsforslag, som forudsætter

Byrådet

politisk tilslutning
Ultimo

Implementering af løsningsforslag

august -

Chefgru
ppen

Der vil i forbindelse med implementeringen af
løsningsforslagene blive set på, hvilken organisering der
kan understøtte implementeringen.
Afhængig af omfang og indhold for løsningsforslag følges
der op på implementering efter ét år.

Udvælgelse af temaer - Bedre
overgangen til voksenlivet

side 8 af 9

7. Ressourcer
Arbejdsgruppernes løsninger forventes at kunne holdes
inden for eksisterende budget.
Med budget 2018 blev der afsat 1 mio. kr. til at sikre
bedre overgange. De midler kunne anvendes til at
igangsætte en række prøvehandlinger, som kunne
understøtte en kobling af eksisterende initiativer på
området med flere af de kommende løsninger.

Bilag
Bilag 1:

Temaer til brug for arbejdsgrupper – Bedre
overgange

Tidligere beslutninger
7. juni 2017: Byrådet beslutter, at der skal arbejdes med
at sikre bedre overgange til voksenlivet
30. august 2017: Rådmanden godkendte blandt andet
organisering samt igangsætning af fokusgruppeinterview
og borgerperspektiv

Sagsnummer: 16/022666

Lix: Klik her for at angive tekst.

Socialforvaltningen

Sagsbehandler: Uffe Melgaard Pedersen

Tlf.: 89 40 20 00

Tlf.: 41 85 41 73

E-post: social@aarhus.dk

E-post: ufped@aarhus.dk
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Bilag 2/2

Dokument Titel:

Temaer til brug for
løsningsforslag

Bilag 1: Temaer – Bedre overgange

Temaer – Bedre overgange
Baggrund
Nedenstående giver et overblik over de temaer, der skal arbejdes videre
med for at sikre bedre overgange. Temaerne er kommet til på baggrund af
interviews af borgere og medarbejdere om overgangen samt inputs på
indsigtsworkshop 16. januar 2018. På workshoppen blev indsigter fra
interviewene præsenteret og kvalificeret.
Herudover er der kort suppleret med en beskrivelse af, hvad de enkelte
temaer indeholder samt de spørgsmål, som det forventes, der besvares på
vejen mod løsninger for temaet.
# 1. Overgangsrejsen
Beskrivelse af temaet
På tværs af Socialforvaltningen er der forskelle i, hvordan overgangsrejsen
er designet. På Handicapcenter for Børn (HCB) afholdes der 16- og 17½årsmøder, hvor den unge er involveret. På Familiecentret (FC) afholdes der
17½-møde med fokus på beskæftigelse. Dialogen tages løbende med den
unge, men forløbet er ikke formaliseret.
På tværs af medarbejdere og de unge er der en oplevelse af, at overgangen
er en række nedslag frem for et sammenhængende forløb. Der er en
oplevelse af, at der kan være mangel på overblik og systematik i, hvad der
sker og skal ske mellem møderne, der skal forberede overgangen. Derved
kan der komme en oplevelse af, at der presses meget information ind i de
eksisterende mødeforaer.
Alle aktører peger på, at der er brug for at arbejde med timingen af de
tværgående mødefora vedrørende overgangen. Både medarbejdere og
unge/forældre/plejeforældre peger på, at forberedelsen af overgangen skal
ske tidligere end det 16. år. Der er også brug for et borger- og
medarbejderfokus på formen på overgangsmøderne, så det bliver mere
tydeligt, hvem der gør hvad og sikre en god inddragelse af den unge og
dennes netværk

Der er derfor et potentiale i at skabe et overblik over overgangsrejsen, så det
er tydeligt, hvad der skal sættes i gang hvornår, og hvilke aktører, der kan
være relevante i overgangsrejsen. Der skal arbejdes med timingen af
kontaktpunkterne og en systematik i formen på de møder, der besluttes, der
skal afholdes. Målet er at skabe et sammenhængende forløb, og at
produktet i temaet kan være med til at skabe et fælles overblik på tværs af
aktører. Desuden må der gerne arbejdes med, hvordan mål og fokuspunkter
fra børneområdet kan ’masseres ind’ i voksenområdet og omvendt. Fokus er
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derfor på, hvad der for nuværende sker før-, mellem- og efter relevante
kontaktpunkter.
Opgaver og spørgsmål til besvarelse af arbejdsgruppe
 Skitser overgangsrejsen og dan et visuelt overblik: Hvad er de vigtigste
kontaktpunkter i en overgangsrejse, og hvad er væsentlige forhold, der
skal afklares mellem kontaktpunkterne? Hvordan involveres den unge
og netværket omkring den unge? Hvornår kan den unge og pårørende
forvente opfølgning på aftaler?
 Hvordan kan en rejse se ud fra det 15. år og hvordan sikrer vi, at
overgangen bliver et forløb frem for enkelte nedslag?
Ideer til inspiration:
 Fra overgangsmøder til forløb – løbende dialog om overgang frem for
primært på overgangsmøderne.
 Visualisering af overgangsrejsens vigtige kontaktpunkter
 Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse kan være afsæt for at starte
dialog om overgangsrejsen med den unge og dennes pårørende
 Tidligere inddragelse af voksenområdet for eksempel i
opfølgningsmøder og udarbejdelse af handleplan
 Inddrage Børneområdet i udarbejdelse af VUM og handleplaner på
voksenområdet
 FC skal lave 17½-årsmøder som på HCB
 Både udfører og myndighed fra begge områder skal deltage i
overdragelsesmøder
 17½-årsmødet flyttes til 17-årsmøde
 Børneområdet deltager i den unges første møde med BEF
# 2. Styrket dialog og kommunikation med de unge og
erfaringspersoner
Beskrivelse af temaet
Når samarbejdet mellem den unge og medarbejderen bygger på tillid,
anerkendelse og proaktivitet har det afgørende betydning for overgangen
hen over det 18. år. Det vigtige for de unge er at blive set som det
menneske, de er.
Når samarbejdet mellem den unge, dennes nærmeste pårørende og
medarbejderen lykkes, skyldes det også i høj grad medarbejderens evne til
at kommunikere i et sprog, der er forståeligt. Flere af de unge og
erfaringspersoner omkring den unge peger på, at der er brug for at få
forklaret regler og tilbud i øjenhøjde og få forklaret mellemregningerne, når
der f.eks. gives et afslag. De unge har også brug for at kunne få svar på
spørgsmål som for eksempel: ”Hvad sker der i min sag?” ”Hvor langt er I?”
”Hvorfor får jeg ikke svar?”.
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Flere forældre, plejeforældre og støttepersoner peger på, at de ikke oplever,
at deres viden og erfaring med den unge ikke i tilstrækkelig grad bliver
inddraget i overgangen fra barn til voksenområdet. Særligt plejeforældre
savner afklaring om forventninger til deres rolle efter det 18. år.
Temaet handler derfor i høj grad om at styrke dialogen og kommunikationen
mellem den unge og de medarbejdere, de møder, så de unge bliver mødt i
øjenhøjde. Udover det personlige møde mellem den unge og
medarbejderen, fokuserer temaet også på at udvikle løsninger, der
oversætter komplicerede regler til de unges hverdag og bidrager til
transparens om sagens fremgang.
Spørgsmål
 Hvordan sikrer vi, at samarbejdet med unge og pårørende er
karakteriseret ved gensidig tillid og anerkendelse af de behov, de unge
måtte have? Hvordan aktiveres og involveres netværket om den unge
bedst muligt?
 Hvordan sikrer vi, at vi kommunikerer til den unge er i øjenhøjde, så den
unge forstår, hvad relevante tilbud og krav betyder for dem og deres
hverdag?
Ideer til inspiration
 Kurser til forældre og plejeforældre
 Større fokus på netværket som en ressource i forhold til viden og rolle i
den unges liv i overgangen. Opsøge og sikre samtykke til inddragelse
efter den unges 18. år
 Arbejde systematisk med kommunikation i øjenhøjde f.eks. SOS, Åben
dialog
 Informationsmøder om overgange til unge og forældre/netværk to gange
årligt
 Kludetæppe med forklaring af paragraffer på børneområdet og
voksenområdet
 Pjece med oplysninger om overgangen til de unge og netværket
 Strategi om principper for måden, hvorpå vi møder de unge
 Ung til ung-videoer
 Mentorordning
 Hotline
 Pårørendekurser
 Den unge skal være med til møderne
# 3. Den unge i centrum i det tværgående samarbejde i overgangen
Beskrivelse af temaet
Temaet er todelt: 1) Fælles mål for den unge på tværs af organisatoriske
snitflader; 2) Styrket relationel koordinering i de specifikke sager
Ad 1) Fælles mål for den unge på tværs af organisatoriske snitflader
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Der er ikke nogen, der bliver voksen fra den ene dag til den anden, men i
juridisk forstand er det 18. år en vigtig skæringsdato. Det 18. år opleves som
et brat skifte i den måde, man som ung bliver mødt på. Der er ikke plads til
både at være barn og voksen.
Medarbejderne peger på, at børne- og voksenområdet ikke deler samme
sprog, tænkning og tilgange og dermed har en forskellig prioritering af
indsatser. Forskellig lovgivning og faglige grundlag er også med til at skabe
snitflader, som der skal arbejdes på tværs af. Der er således i højere grad
brug for, at der på tværs af børne- og voksenområdet, samt udfører og
myndighed arbejdes ud fra fælles principper og tilgange til de unge.
Der er generelt en anerkendelse blandt medarbejdere om de gensidige
udfordringer, der er i overgangene. Der er et ønske om fokus på de fælles
mål og forståelser på tværs af de organisatoriske skel. Det kalder dels på
øget viden om hinandens faglige tilgange og måder at arbejde på, men også
fælles mål på tværs af børne- og voksenområdet og en stillingtagen til,
hvordan den unge mødes i øjenhøjde. De fælles mål skal bidrage til en
fælles indsats med den unge i centrum.
Spørgsmål:
 Hvilke principper skal samarbejdet mellem forvaltninger,
myndighedsområder, og udførere bygge på, så den unge mødes i
øjenhøjde og oplever en god overgang?
 Hvordan kan viden om hinandens faglige tilgange og måder at arbejde
på spredes?
Ad. 2) Styrket relationel koordinering i de specifikke sager
De fælles principper skal afspejles i den måde forvaltninger,
myndighedsområder og udførere på tværs af børne-og voksenområdet
samarbejder om overgangen, så den unge er i centrum frem for interne
logikker. Samtidig peger medarbejdere også på, at der kan være brug for
klare procedurer for blandt andet overlevering af viden i forbindelse med den
enkelte sag.
Samtidig peger analysen på, at der er behov for øget transparens mellem
aktører, der skal arbejde sammen, så data genbruges og ikke skal indhentes
flere gange fra de unge. Der kan være en udfordring i forhold til, om
medarbejderne har tilstrækkelig adgang til rigtige it-systemer.
Spørgsmål
 Hvordan kan principperne for samarbejdet mellem forvaltninger og
driftsområder udmøntes i det konkrete samarbejde om overgangen?
 Hvordan kan vi sikre, at den relevante og aktuelle viden overleveres i
den enkelte sag?
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Ideer til inspiration
 Tidligere inddragelse af voksenområdet for eksempel i
opfølgningsmøder og udarbejdelse af handleplan
 Inddrage børneområdet i udarbejdelse af VUM og handleplaner på
voksenområdet
 En liste over, hvilke færdigheder unge gerne skal beherske, når de
overgår til voksenområdet. En liste over, hvilke oplysninger der skal
være til stede i en sag, inden den overgår til voksenområdet (SUV, VH
og BEF)
 Et mødeforum uden den unge og netværket, hvor de professionelle kan
afstemme arbejdsansvarsfordeling i sagen
 Inddrage viden fra uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse
 Markvandring mellem udfører på børne og voksenområdet
 En liste over, hvilke færdigheder unge gerne skal beherske, når de
overgår til voksenområdet.
 En liste over, hvilke oplysninger der skal være til stede i en sag, inden
den overgår til voksenområdet (SUV, VH og BEF)
 Et mødeforum uden den unge og netværket, hvor de professionelle kan
afstemme arbejdsansvarsfordeling i sagen.
 Faste procedurer om overgangsmøder og overdragelsesmøder.
# 4. Fleksible tilbud henover det 18. år
Beskrivelse af temaet
Medarbejderne giver udtryk for, at de gerne ville arbejde mere i
makkerskaber om at finde frem til de rette tilbud på tværs af
myndighedsområderne, men det kan være svært at finde ressourcer til dette
på voksenområdet, da der er langt flere myndighedsrådgivere på
børneområdet end på voksenområdet. Det betyder, at der er flere sager pr.
rådgiver på voksenområdet end på børneområdet. Alligevel er der et ønske
om at afprøve nye samarbejdsformer.
Derfor bør der fremadrettet arbejdes med en mulighed for at skrue op og
ned for indsatsers intensitet. For eksempel med bostøtte, hvor der kan
opstartes flere timer for at opbygge relation og arbejde intenst med
færdigheder for efterfølgende at skrue ned for indsatsen med mulighed for
hurtigt at kunne skrue op igen ved behov.
Temaet lægger op til, at der igangsættes konkrete prøvehandlinger, der
fremmer fleksibilitet og samarbejdsformer på tværs af børne-og
voksenområdet.
Spørgsmål
 Hvordan kan vi understøtte sammenhæng i overgangen ved at styrke
fleksibiliteten i den måde der samarbejdes på tværs af børne-og
voksenområdet? Hvordan kan tilbuddene indrettes, så der tages
udgangspunkt i behov og ikke i alder?
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Er vores medarbejderressourcer placeret korrekt på børne og voksenområdet?

Ideer til inspiration
 En bestemt målgruppe udvælges (for eksempel FC/SUV/BEF) Her
arbejder man i overgangen meget tæt sammen på børne og
voksenområdet. Man laver fælles tilbud som finansieres fælles
Brobygning som på normalområdet, hvor unge i Folkeskolen er på
ungdomsuddannelser, inden de vælger uddannelse og starter. Kan vi gøre
noget lignende i MSB?
# 5. Efterværn
Beskrivelse af temaet
Efterværn kan skabe en parathed og en kvalificering af, hvad den unge kan
og har brug for, hvilket dermed medfører en mere glidende overgang til
voksenområdet.
Det er her vigtigt at påpege, at ikke alle unge kan få bevilget efterværn. For
at være i målgruppen til efterværn skal det vurderes, at efterværnet skal
kunne bidrage til at skabe en god overgang til en selvstændig
voksentilværelse. Der skal være udsigt til en positiv udvikling for den unge i
perioden med efterværn. Efterværn kræver samtykke fra den unge og kan
ikke iværksættes efter tvangsparagraffer. Vurderes det ikke fra rådgiveren
på børneområdet, at den unge vil kunne udvikle sig under tilbuddet i
efterværn, så skal den unge direkte over i voksenområdet.
I Socialpsykiatri og Udsatte Voksne er der en oplevelse af, at unge, der ikke
tager mod efterværn, ’tabes’ og ’falder gennem systemet’ for så senere at
dække op igen senere i livet.
Spørgsmål
 Hvordan sker tilpasning af kapaciteten i efterværn, så der sker en mere
glidende overgang til voksenområdet?
 Hvordan kan tilbud op mod og efter det 18. år tilpasses de unge, som
har brug for ekstra støtte, men som i første omgang har takket nej til et
tilbud?
Organisering
Med udgangspunkt i de kommende løsningsforslag vil der i regi af
styregruppen efterfølgende blive kigget nærmere på mulige organiseringer,
som kan understøtte implementeringen af løsningsforslag.
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Dokument Titel:

Netværkssponsoraftale mellem Jobcentret
og AGF

Dagsordens titel

Netværkssponsoraftale mellem Jobcentret
og AGF

Dagsordenspunkt nr

1.5

Indstilling
Til

Rådmanden

Fra

Beskæftigelsesforvaltningen

Dato

26. februar 2018

Netværkssponsoraftale mellem Jobcentret
og AGF

1. Resume
AGF netværket består af ca. 200 virksomheder. Aarhus
Netværket er drevet af AGF og har eksisteret siden 2007.
Der er syv netværksgrupper med brancheeksklusivitet og
netværksmøder hver 14. dag.
Det koster 30.000 at indgå en etårig aftale og der
forventes som minimum 1-2 ordinære jobåbninger pr.
netværksmøde.
Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler, at der indgås en
etårig aftale - for perioden 1/1 2018 – 31/12 2018.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Rådmanden godkender aftalen mellem jobcentret og
AGF
3. Baggrund
Der har tidligere været indgået en aftale med AGF, som
udelukkende omhandlede flygtninge. AGF ønskede at
aktivere deres medlemmer til at påtage sig et CSR ansvar
og påtage sig et ansvar i at få integreret flygtninge. En
sådan aftale kan ikke forventes indgået igen. Aftalen var
omkostningsfri for kommunen, men effekten har også
været minimal og har ikke givet nogle direkte jobåbninger.

Netværkssponsoraftale mellem Jobcentret og AGF
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4. Effekt
Aftalen inkluderer bl.a. medlemskab af Aarhus Netværk.
Der forventes som minimum 1-2 ordinære jobåbninger pr.
netværksmøde.
5. Ydelse
6. Organisering
7. Ressourcer
Det koster 30.000 at indgå en etårig aftale, og inkluderer
også ”hospitality”, der bl.a. består af adgang til VIPbilletter og adgang til møder og konferencer. Vurderingen
er, at dette i høj grad også giver adgang til netværk
(udover Aarhus Netværk) og dermed mulige jobåbninger
og pleje af kontakter.
Nogle virksomheder har fravalgt hospitality-delen, men det
er helt frivilligt at dette fravælges. Der gives ikke rabat for
at fravælge noget fra pakken.

Bilag
Bilag 1:

Sponsoraftale mellem Jobcenter Aarhus og AGF

Sagsnummer: 18/000126-13

Antal tegn: 1.827

Beskæftigelsesforvaltningen

Sagsbehandler: Peter Risvig

Tlf.: 89 40 20 00

Tlf.: 29 28 46 07

E-post: beskaeftigelse@aarhus.dk

E-post: risvig@aarhus.dk

Netværkssponsoraftale mellem
Jobcentret og AGF
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Aarhus 2018
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Dokument Titel:

Indstilling til rådmand_Statusrapport
Regnskab 2017 1

Dagsordens titel

Statusrapporten Regnskab 2017

Dagsordenspunkt nr

1.6

Indstilling
Til

Rådmanden

Fra

Fællesstab for Økonomi, Ledelsesinformation
26. februar 2018

Statusrapport for Regnskab 2017
1. Indstilling
Det indstilles,
 at rådmanden tager Statusrapporten i bilag 1 til
efterretning
 at statusrapporten fremsendes til Social- og
Beskæftigelsesudvalget
2. Baggrund
Denne rapport omfatter status på budgetmål og nøgletal i
Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen for
Regnskab 2017.
Rapporten er udarbejdet af Ressourcestyring i
Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen i
samarbejde med Økonomi, Ledelsesinformation.
Baggrund for Statusrapporterne
I MSB har vi fokus på, at vores samarbejde med borgerne
skaber en positiv forandring i borgernes liv. Derfor opstiller
vi effektmål. Desuden følger forvaltningen nøgletal for
ydelser, organisering og ressourcer for at understøtte, at
alle indsatser understøtter effekten for borgerne.
Statusrapporten er således struktureret efter ROYEmodellen (Aarhus Kommunes virksomhedsmodel).
Statusrapporten anvendes til målrettede rapporter til
kvartalsopfølgning på forskellige ledelsesniveauer i
forvaltningen og på politisk niveau (jf.
budgetinstruktionen). Intentionen er, at rapporterne skal
være brugervenlige og give et lettilgængeligt overblik over
MSB’s aktuelle resultater.

Rådmandsrapporten viser status på budgetmål og
udvalgte nøgletal ved Regnskab 2017. De specifikke mål
og den konkrete operationalisering fremgår af
Statusrapporten. For både Social- og
Beskæftigelsesforvaltningen er der et resume over de
opnåede resultater. I årets tre første kvartaler, følges
afrapporteringen på Statusrapporten og
økonomiopfølgningen ad på direktions- og
rådmandsmøder, mens Statusrapporten afrapporteres lidt
tidligere end opfølgningen på økonomi ved Regnskab.
Et supplement – på sigt et alternativ - til at følge status på
mål og nøgletal kan ske i Ledelsesoverblikket i Targit.
Dette er under udarbejdelse og afspejler indholdet i
Statusrapporten og følger den samme opbygning og
struktur som i ROYE. Styrken ved dette er, at her findes så
aktuelle data som muligt, samt muligheden for interaktion
med analyserne med henblik på at finde
årsagsforklaringer.
Socialforvaltningens tre tværgående mål, samt manglende
dataunderstøttelse heraf
Socialforvaltningen understøtter, at udsatte borgere og
borgere med handicap får de bedste muligheder. Til
byrådet afrapporterer forvaltningen derfor tre tværgående
mål, som gælder for alle borgere:
 læring og selvforsørgelse
 netværk og medborgerskab
 personlig udvikling
Dette beskrives nærmere i bilag 2 Baggrundsnotat for
Socialforvaltningens bidrag til Statusrapporten for
Regnskab 2017.
Der er ikke dækkende effektdata for 2017 i
Socialforvaltningen. Det skyldes implementering af et nyt
sagsbehandlingssystem og i den forbindelse overgangen til
et nyt og mere brugervenligt koncept for handleplaner for
både borgere og medarbejdere. Det nye koncept for
handleplaner er under implementering på nuværende
tidspunkt. På børne- og ungeområdet forventer vi, at der
vil være nok data tilgængeligt på børneområdet omkring
2. kvt. 2018, til at kunne komme med den første
opgørelse. Mere fyldestgørende effektdata på
børneområdet forventes senest klar til regnskab 2018.

På voksenområderne vil vi kunne fremvise de første
effektresultater til regnskab 2018. Man skal dog være
opmærksom på, at de første effektresultater skal tolkes
med væsentlige forbehold, fordi resultaterne i starten kun
vil dække en delmængde af borgerne på
voksenområderne. Fyldestgørende effektdata for
Voksenhandicap og Socialpsykiatri og Udsatte Voksne
forventes tidligst klar i løbet af 2019. For en uddybning af
baggrunden for de forventede tidspunkter for levering af
effektdata henvises til bilag 2 Baggrundsnotat for
Socialforvaltningens bidrag til Statusrapporten for
Regnskab 2017.
I 2018 vil MSB fortsat arbejde med at styrke den
effektbaserede tilgang i målarbejdet yderligere.

3. Bilag
1. Statusrapport til rådmand og Social- og
Beskæftigelsesudvalg for Regnskab 2017
2. Baggrundsnotat for Socialforvaltningens bidrag til
Statusrapporten for Regnskab 2017
_____________________________________________
Sociale Forhold og Beskæftigelse

Lix: 38

Tlf.: 89 40 20 00

Sagsbehandler: Pernille Hviid

E-post: okonomi@msb.aarhus.dk

Tlf.: 89 40 43 65
E-post: pejen@aarhus.dk
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Dokument Titel:

Bilag 1 Statusrapport
målregnskab 2017 rådmand

Statusrapport
Målregnskab 2017
Rådmand
Effekt
Ydelser
Organisering
Ressourcer

Bilag 1

1

Beskæftigelsesforvaltnigen

2

Beskæftigelsesforvaltningen – (på baggrund af seneste tilgængelige data)

s

Indhold
Indholdsfortegnelse
Nøgletal for udviklingen i antal borgere på kommunale forsørgelsesydelser

5

Flere unge skal i uddannelse og job

8

Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job

11

Styrket jobfokus i alle indsatser i Beskæftigelsesforvaltningen

14

Samarbejde på tværs

16

Stærkere partnerskaber med virksomhederne

19
3

Overblik over resultater:
Politikområde

Mål/nøgletal:

Måltal/
benchmark

Seneste
status

16,5 (DK)

16,3%

-2,7% (gns.)

-2,3%

95%

91,6%

-

12,4%

Andelen af unge, som er i gang med en uddannelse eller en uddannelsesrettet aktivitet skal stige

99% (2015)

97% (2016)

Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere skal ligge lavere end gennemsnittet af 6-byerne

3,5% (gns)

2,7%

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal falde med 5 pct.

-5%

-5,9%

Antallet af borgere med ikke-vestlig baggrund på kontant/-uddannelseshjælp skal falde med 5 pct.

-5%

-10,8%

1,0% (gns)

0,9%

-5%

Under
afklaring

2,9% (gns)

2,4%

-5%

1,1%

Udviklingen i antal borgere på førtidspension (Udv. seneste år i 6-byerne (gns) og Aarhus)

-3,7% (gns)

-4,3%

Andel virksomhedsvendt aktivering (Gns. for 6-byer i kolonne under benchmark)

37,0% (gns)

37,2%

Antallet af virksomheder i Aarhus, som beskæftigelsesforvaltningen har kontakt med skal være mindst 6.200

6.200

6.711

Antal ordinære jobformidlinger i december måned (Akkumuleret antal for 2017 i kolonne under benchmark)

1.305

73

Antal forsikrede ledige i december (fultidspersoner) (Udv. seneste år i kolonne under benchmark)

7,7%

6.108

Antal ikke-forsikrede ledige i oktober (fuldtidspersoner) (Udv. seneste år i kolonne under benchmark)

13,4%

1.249

Udviklingen i sæsonkorrigeret ledighed i pct. af arbejdsstyrken (Gns. for 6-byer i kolonne under benchmark)

4,9%

4,8%

Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i Aarhus, som andel af befolkningen 16-66 år (dec. 2017)
Udviklingen i antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i Aarhus seneste år (Gns.= gns. af 6-byer)
Andelen af elever, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse skal op på 95%
Andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse skal stige til 25 pct. i 2020

Andelen af langtidsledige i befolkningen skal ligge lavere end gennemsnittet af 6-byerne
Antallet af langtidsledige skal falde med 5 pct.
Andelen af borgere på kanten af arbejdsmarkedet (langtidsforsørgede) skal ligge lavere end gns. af 6-byerne
Antallet af langtidsforsørgede skal falde med 5 pct.

Note: I kolonnen ”Seneste status” er resultatet markeret med farver. Grøn markerer, at målet aktuelt er nået. Rød markerer, at målet aktuelt ikke er nået.
4
Nøgletal har ingen farvemarkering, da der ikke er opstillet et måltal.

Nøgletal:
Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser
i 6-byerne som andel af befolkningen 16-66 år
Den samlede andel på forsørgelsesydelser i Aarhus Kommune er forbedret i det seneste år. Der ses samlet set både et fald i
andelen som modtager midlertidige ydelser (a-dagpenge, kontantydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse)
og permanente ydelser (fleksjob og førtidspension). I det seneste år er andelen kun steget ift. borgere i ressourceforløb og
fleksjob, samt for dagpengemodtagere.
Antal i % af befolkningen
A-dagpenge
Kontantydelse (inkl. arb.m.ydelse)
Kontanthjælp
Uddannelseshjælp
Integrationsydelse
Revalidering
Forrevalidering
Sygedagpenge
Jobafklaringsforløb
Ressourceforløb
Ledighedsydelse
Fleksjob
Førtidspension
I alt
Udvikling seneste år i alt
I alt ekskl Fleksjob
Midlertidige ydelser (a-dagpenge,
kontantydelse, kontant-/uddannelseshjælp og integrationsydelse)
Permanente ydelser (fleksjob og
førtidspension)

København
Dec
Dec
2016
2017

Aalborg
Dec
Dec
2016
2017

Aarhus
Dec
Dec
2016
2017

Hele landet
Dec
Dec
2016
2017

Esbjerg
Dec
Dec
2016
2017

Odense
Dec
Dec
2016
2017

Randers
Dec
Dec
2016
2017

2,9
0,0
3,7
0,8
0,2
0,1
0,0
1,5
0,2
0,5
0,2
0,5
2,6
13,1

2,9
0,0
3,2
0,6
0,2
0,1
0,0
1,3
0,2
0,6
0,1
0,5
2,5
12,2

2,7
0,1
2,5
1,2
0,6
0,1
0,0
1,7
0,4
0,5
0,3
1,4
4,6
16,1

2,7
0,0
2,4
1,3
0,6
0,1
0,0
1,6
0,3
0,5
0,3
1,4
4,5
15,8

2,3
0,0
1,9
1,2
0,5
0,3
0,1
1,5
0,5
0,4
0,5
1,8
5,8
16,9

2,4
0,0
1,8
1,1
0,4
0,2
0,1
1,4
0,5
0,5
0,5
1,9
5,5
16,3

2,2
0,0
2,3
1,0
0,7
0,2
0,0
1,9
0,5
0,5
0,4
1,8
5,6
17,0

2,2
0,0
2,1
1,0
0,5
0,1
0,0
1,8
0,5
0,6
0,4
1,9
5,5
16,5

2,0
0,0
2,7
1,3
0,7
0,1
0,0
1,7
0,4
0,4
0,4
1,8
6,9
18,6

2,1
0,0
2,6
1,4
0,6
0,1
0,0
1,8
0,4
0,4
0,5
2,0
6,7
18,5

2,7
0,1
3,4
1,2
0,6
0,1
0,0
1,8
0,6
0,4
0,4
2,0
6,3
19,7

2,6
0,0
3,3
1,2
0,5
0,1
0,0
1,6
0,6
0,5
0,4
2,1
6,1
19,0

2,1
0,0
2,6
1,4
0,8
0,0
0,0
2,2
0,7
0,5
0,4
2,7
7,0
20,5

2,2
0,0
2,4
1,3
0,6
0,0
0,0
2,0
0,7
0,7
0,4
2,8
6,7
19,9

-0,9
12,6

11,7

-0,3
14,7

14,4

-0,6
15,1

14,4

-0,6
15,3

14,6

-0,1
16,7

16,5

-0,8
17,7

16,9

-0,6
17,8

17,1

7,6

6,9

7,2

7,0

6,0

5,7

6,2

5,8

6,8

6,6

8,0

7,5

7,0

6,6

3,1

3,0

6,0

6,0

7,6

7,4

7,4

7,3

8,7

8,7

8,3

8,1

9,8

9,5

Note: Alle andele er beregnet ud fra antal fuldtidspersoner på de forskellige ydelser i jobindsats.dk divideret med antal personer i befolkningen i indeværende kvartal.
Kilde: www.jobindsats.dk og Danmarks Statistik
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Nøgletal:
Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser
Tabellen herunder viser udviklingen i antal modtagere af de enkelte ydelser for Aarhus Kommune fra november 2016 til december
2017. I de seneste 12 måneder – fra december 2016 til december 2017, er det samlede antal ydelsesmodtagere faldet med 944
fuldtidspersoner, en nedgang på 2,3 %. I det seneste år har der været en stigning i antallet af dagpengemodtagere og borgere
ressourceforløb og fleksjob.
Antal fuldtidspersoner
Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj 2017 Jun 2017 Jul 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017
A-dagpenge

6.224

6.210

5.902

Dec. 16 dec. 17

5.482

5.561

6.067

6.289

5.883

5.351

5.406

5.853

7.051

6.937

5.816

4,6%

Kontantydelse

64

58

45

34

25

18

14

8

4

2

Arbejdsmarkedsydelse

11

5

6

3

1

Kontanthjælp

4.667

4.595

4.570

4.562

4.552

4.493

4.453

4.436

4.376

4.326

4.281

4.249

4.279

4.232

Uddannelseshjælp

2.789

2.748

2.689

2.725

2.748

2.801

2.831

2.813

2.664

2.525

2.536

2.577

2.646

2.633

-4,2%

Integrationsydelse

1.214

1.202

1.147

1.140

1.132

1.126

1.111

1.099

1.092

1.061

1.047

1.018

990

982

-18,3%

Revalidering

715

704

700

677

656

635

632

615

545

548

554

536

511

504

-28,4%

Forrevalidering

229

221

217

211

207

202

201

194

192

181

171

170

170

168

-24,0%

Sygedagpenge

3.595

3.686

3.649

3.594

3.497

3.393

3.378

3.300

3.059

3.028

3.131

3.190

3.386

3.431

-6,9%

Jobafklaring

-100,0%
-100,0%
-7,9%

1.190

1.225

1.241

1.272

1.290

1.312

1.321

1.320

1.296

1.316

1.297

1.265

1.227

1.189

-2,9%

Ressourceforløb

798

838

868

908

953

1.004

1.046

1.076

1.105

1.121

1.150

1.185

1.219

1.237

47,6%

Ledighedsydelse

1.180

1.215

1.224

1.227

1.194

1.196

1.157

1.189

1.311

1.257

1.237

1.226

1.215

1.199

-1,3%

Fleksjob

4.269

4.287

4.280

4.322

4.362

4.418

4.450

4.456

4.432

4.440

4.479

4.520

4.557

4.602

7,3%

Førtidspension

13.917

13.881

13.860

13.831

13.786

13.722

13.654

13.604

13.560

13.504

13.455

13.400

13.344

13.289

-4,3%

I alt

40.120

40.226

40.563

40.795

40.286

39.671

39.654

39.963

40.687

40.246

39.562

39.546

39.446

39.282

-2,3%

Note: Arbejdsmarkedsydelse er udfaset ved udgangen af 2016 og kontantydelse i 3. kvartal 2017.
Kilde: www.jobindsats.dk
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Nøgletal:
Udviklingen i befolkningen og kommunalt forsørgede
Tabellen herunder viser den indekserede udvikling i antal kommunalt forsørgede sammenholdt med befolkningen i den erhvervsaktive
alder (16-66-årige). Figuren viser, at befolkningen er steget jævnt i den 7-årige periode. Antallet af kommunalt forsørgede fulgte
befolkningsudviklingen indtil midten af 2013. Herefter er antallet af kommunalt forsørgede faldet. Det betyder, at i 4. kvartal 2017 er
der færre på kommunal forsørgelse end i starten af 2010 – samtidig med at befolkning er steget med 22.611 personer.

Kilde: www.jobindsats.dk og Danmarks Statistik
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Flere unge skal i uddannelse og job
Budgetmål: Andelen af elever, der påbegynder og gennemfører en
ungdomsuddannelse skal op på 95%
Budgetmål 1. Andelen af elever, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse skal op på 95%

Andel, som forventes at gennemføre en
ungdomsuddannelse 25 år efter 9. klasse

Årgang

Årgang

Årgang

Årgang

Årgang

Årgang

2010

2011

2012

2013

2014

2015

90,6 pct.

92,2 pct.

92,5 pct.

92,2 pct.

92,4 pct.

91,6 pct.

Kilde: Profilmodellen – Ministeriet for Børn, Undervisning og ligestilling
Note: Målet opdateres årligt (næste opdatering 1. kvartal 2018)

Delmål 1.1 Andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse skal stige til
25 pct. i 2020
2015

2016

2017

2018

2019

2020
(Mål)

Andel, som tilmelder sig en erhvervsuddannelse

12,2 pct.

12,4 pct.

12,4 pct.

-

-

25,0 pct.

Kilde: Styrelsen for IT og Læring
Note: Andelen er beregnet pba. af borgere med bopæl i Aarhus. Målet opdateres årligt

Delmål 1.2 Andelen af unge, som er i gang med en uddannelse eller en uddannelsesrettet aktivitet skal stige

Andel unge i gang med ungdomsuddannelse,
uddannelsesrettet aktivitet eller 10. klasse

2011

2012

2013

2014

2015

2016

97 pct.

98 pct.

99 pct.

99 pct.

99 pct.

97 pct.

Kilde: Egne data fra Ungdommens Uddannelsesvejledning
Note: Niveauændringen fra 2015 til 2016 tilskrives skift af IT-system og dataleverancer. Det reelle antal unge, der ikke er i gang, ligger fortsat
mellem 50-100 personer.
Note: Målet opdateres årligt
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Flere unge skal i uddannelse og job
Budgetmål: Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere skal ligge
lavere end gennemsnittet af 6-byerne

Her opgøres Aarhus Kommunes andel af unge under 30 år, som er på uddannelseshjælp, set i forhold til de øvrige 6-byer. Aarhus
ligger fortsat under og dermed bedre end gennemsnittet for 6-byerne.

Hele landet
Esbjerg
København
Odense
Randers
Aalborg
6-by gennemsnittet
Aarhus

Andel i
dec.
2017
3,4%
5,0%
1,7%
3,2%
0,0%
3,5%
3,5%
2,7%

Udv. i %point
seneste
år
-0,2%
0,2%
-0,4%
-0,1%
-0,4%
0,1%
-0,1%
-0,2%

Kilde: www.jobindsats.dk
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Flere unge skal i uddannelse og job
Budgetmål: Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal
falde med 5 pct. (156 fuldtidspersoner)
Målsætningen om at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal falde med 5 % betyder, at antallet skal under 2.903
fuldtidspersoner i 2017. Indførelsen af integrationsydelsen og det nye opholdskrav har dog medført, at mange unge er gået fra
uddannelseshjælp til integrationsydelse fra juli 2016. I opfølgningen på målet er antallet af uddannelseshjælpsmodtagere derfor
justeret for omlægningen af integrationsydelsen fra juli 2016. Fra december 2016 til december 2017 er antallet af uddannelseshjælpsmodtagere faldet 5,9 %, når man justerer for omlægningen af integrationsydelsen.

Pct.vis udvikling i antal på
uddannelseshjælp justeret for
omlægning af integrationsydelse:
Hele landet
-4,7%
Esbjerg
2,9%
København
-17,0%
Odense
-2,9%
Randers
-8,4%
Aalborg
3,2%
6-by gennemsnittet
-4,7%
Aarhus
-5,9%
Note: Pct.vis udvikling ift. samme
måned sidste år

Note: Budgetmålet svarer til en reduktion på 5 procent fra niveauet i april 2016. I opfølgningen på målet er der justeret for de unge, som nu er på
integrationsydelse og som før juli 2016 ville have været på uddannelseshjælp.
Kilde: Jobindsats.dk
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Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job
Budgetmål: Andelen i beskæftigelse en måned efter afgang fra
kontanthjælp efter integrationsprogrammet/integrationsydelse
skal ligge bedst af 6-byerne
Målingen med andel i beskæftigelse en måned efter afgang fra integrationsydelse kan ikke opgøres, da der mangler data fra STAR.
Nedenfor er der udarbejdet en alternativ måling, som viser udviklingen i beskæftigelsesandelen for flygtninge og familiesammenførte
til flygtninge igennem 2016 og 2017 i Aarhus og 6-byerne. Målingen viser, at 29,4 % af de borgere, som har fået opholdsgrundlag
som flygtning eller familiesammenført til flygtning, og som har bopæl i Aarhus, var i ustøttet beskæftigelse i december 2017.

Kilde: Jobindsats.dk
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Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job
Budgetmål: Antallet af borgere med ikke-vestlig baggrund på
kontant/-uddannelseshjælp skal falde med 5 pct.
(202 fuldtidspersoner)
Fra 2016 til 2017 har der været et fald i antallet af borgere i Aarhus med ikke-vestlig baggrund, som modtager kontanthjælp,
uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Niveauet i december 2017 ligger bedre end målsætningen om et fald på 5 % ift. april
2016

Pct.vis udvikling i det
seneste år:
Hele landet
-14,5%
Esbjerg
-14,2%
København
-11,5%
Odense
-4,3%
Randers
-14,6%
Aalborg
-4,7%
6-by gennemsnittet
-10,0%
Aarhus
-10,8%
Note: Pct.vis udvikling ift. samme
måned sidste år

Note: Budgetmålet svarer til en reduktion på 5 procent fra niveauet i april 2016. Målingen opgør antal bruttoledige personer (dvs. ledige såvel som aktiverede)
på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som er indvandrer eller efterkommer fra ikke-vestlige lande. Niveauet for målsætningen er justeret
ift. det oprindelige niveau fastsat i Budget 2017-2020 pba. antal personer i målgruppen i årsperioden 2. kvt. 2015-1. kvt. 2016. Justeringen er foretaget, da der er
sket ændringer i opgørelsen af kontanthjælpsmodtagere fra januar 2016, hvilket har hævet niveauet med ca. 400 personer. Det betyder, at målsætningen om et
fald på 5% (178 fuldtidspersoner) er opjusteret til et fald på 202 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 5% ift. januar 2016.
Kilde: Jobindsats.dk
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Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job
Nøgletal: Tilkomne flygtninge

Målingen viser udviklingen i antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som er inden
for integrationsperioden og som er bosat i Aarhus. I de seneste to år er antallet af flygtninge
mv. steget med 517 personer. I december 2017 er der i alt 1.403 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er inden for integrationsperioden og er bosat i Aarhus. Ud af disse
er 62% i aldersgruppen 18 til 66 år (866 personer).

Note: Oversigten til højre viser den aktuelle fordeling på opholdsgrundlag, oprindelsesland, køn og alder.
Note: Målingen viser antal flygtninge og familiesammenført til flygtninge, som er inden for integrationsperioden og bosat i Aarhus Kommune.
Øvrige familiesammenførte til fx herboende danskere indgår ikke. Når den 3-årige integrationsperiode er endt, indgår borgerne ikke længere i
målingen.
Kilde: Targit, Borgmesterens Afdeling
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Styrket jobfokus i alle indsatser i Beskæftigelsesforvaltningen
Budgetmål: Andelen af langtidsledige i befolkningen skal ligge
lavere end gennemsnittet af 6-byerne
Bruttoledige, som har været ledige/aktiverede i mindst 80 pct. af tiden i det seneste år

Langtidsledige er bruttoledige, som har været ledige/aktiverede i mindst 80 pct. af tiden i det seneste år.
I figuren er langtidsledige opgjort som andel af befolkningen. I december 2017 er 0,9% af befolkningen i Aarhus langtidsledige og
andelen ligger under gennemsnittet af 6-byerne. I det seneste år er andelen steget 0,2%-point i Aarhus.

Andel
i dec.
Udv. i
2017 %-point
Hele landet
0,9%
0,2%
Esbjerg
0,9%
0,4%
København
1,1%
0,1%
Odense
1,3%
0,0%
Randers
0,9%
0,3%
Aalborg
1,2%
0,2%
6-by gennemsnittet
1,0%
0,2%
Aarhus
0,9%
0,2%
Note: Udv. i %-point ift. samme måned et
år tidligere

Note: Målingen opgør antal bruttoledige personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge, kontanthjælp og integrationsydelse med
visitationskategorien "Jobparat" eller uddannelseshjælp og integrationsydelse med visitationskategorien "Åbenlys uddannelsesparat", der har været
ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode.
Kilde: www.jobindsats.dk og www.Statistikbanken.dk (Danmarks Statistiks databank).
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Styrket jobfokus i alle indsatser i Beskæftigelsesforvaltningen
Budgetmål: Antallet af langtidsledige skal falde med 5 pct.
(93 personer)
Bruttoledige, som har været ledige/aktiverede i mindst 80 pct. af tiden i det seneste år

Fra midten af 2017 er antallet af langtidsledige i Aarhus begyndt at stige ift. samme periode året før. Den samme tendens ses på
landsplan og i de øvrige 6-byer undtagen Odense. Hovedparten af stigningen er kommet blandt dagpengemodtagere. Dog er der i
de seneste måneder også kommet en stigning blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Pct.vis udvikling i antal
langtidsledige i det seneste år:
Hele landet
27,4%
Esbjerg
78,2%
København
13,3%
Odense
1,4%
Randers
39,7%
Aalborg
27,7%
6-by gennemsnittet
26,7%
Aarhus
23,4%
Note: Pct.vis udvikling ift. samme
måned sidste år

Note: Budgetmålet svarer til en reduktion på 5 procent fra niveauet i april 2016. Målingen opgør antal bruttoledige personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på
a-dagpenge, kontanthjælp og integrationsydelse med visitationskategorien "Jobparat" eller uddannelseshjælp og integrationsydelse med visitationskategorien
"Åbenlys uddannelsesparat", der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode.
Kilde: www.jobindsats.dk
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Samarbejde på tværs
Budgetmål: Andelen af borgere på kanten af arbejdsmarkedet
(langtidsforsørgede) skal ligge lavere end gennemsnittet af
6-byerne
Langtidsforsørgede er borgere, som har været på ydelse i mere end 3 år uden mere end en måneds afbrydelse. Figuren viser
antal langtidsforsørgede i % af den samlede befolkning (16-66 år) set i forhold til 6-byerne. Aarhus ligger bedst blandt 6-byerne.
Andelen med langtidsforsørgede er næsten uændret over de seneste 2 år.

Note: Målgruppen omfatter modtagere a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse, kontantydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp,
integrationsydelse, revalidering, forrevalidering, ressourceforløb, sygedagpenge, jobafklaringsforløb og ledighedsydelse, som har været på ydelse i 3 år uden
afbrydelse af mere end en måneds varighed.
Kilde: www.jobindsats.dk
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Samarbejde på tværs
Budgetmål: Antallet af langtidsforsørgede skal falde med 5 pct.
(282 fuldtidspersoner)
I december 2017 er der 5.863 langtidsforsørgede i Aarhus. Antallet er 1,1% højere end i samme måned i 2016. I det seneste år
har udviklingen været forskellig inden for de enkelte ydelsesgrupper. Der er kommet flere langtidsforsørgede i ressourceforløb
og jobafklaringsforløb, og samtidig er der kommet færre på kontant- og uddannelseshjælp, revalidering og sygedagpenge.
Antal i
dec.
2017
A-dagpenge
102
Ydelser efter endt dagpengeret
0
Kontanthjælp
2.282
Integrationsydelse
192
Uddannelseshjælp
607
Revalidering
298
Forrevalidering
109
Sygedagpenge
117
Jobafklaringsforløb
543
Ledighedsydelse
519
Ressourceforløb
1.094
I alt
5.863

Note: Budgetmålet svarer til en reduktion på 5 procent fra niveauet i januar 2016.
Målgruppen omfatter modtagere af a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering, forrevalidering,
ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse, som har været på ydelse i 3 år uden afbrydelse af mere end en måneds varighed.
Kilde: www.jobindsats.dk

Udv. seneste år
Udv.
Udv.
Antal
pct.
5
5,2%
-8 -100,0%
-301 -11,7%
21
12,3%
-54
-8,2%
-114 -27,7%
-27 -19,9%
-32 -21,5%
136
33,4%
18
3,6%
421
62,6%
65
1,1%
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Samarbejde på tværs
Nøgletal: Udviklingen i antal borgere på førtidspension

Antallet af borgere på førtidspension er i gennem 2017 faldet med 4,3 %. Faldet i 2017 er lidt højere end i 2016.

Pct.vis udvikling i det
seneste år:
Hele landet
-2,6%
Esbjerg
-3,1%
København
-5,4%
Odense
-2,8%
Randers
-4,8%
Aalborg
-1,8%
6-by gennemsnittet
-3,7%
Aarhus
-4,3%

Kilde: www.jobindsats.dk
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Stærkere partnerskaber med virksomhederne
Nøgletal: Andel virksomhedsvendte aktiviteter

Målingen viser antal påbegyndte forløb i praktik, løntilskud og nyttejob målt som andel af al påbegyndt aktivering måned for
måned. Aarhus har igennem 2017 fulgt niveauet for 2015 og 2016. I november 2017 er andelen med virksomhedsrettede forløb
lidt over gennemsnittet for 6-byerne.

Andel virksomhedsrettede forløb
i november 2017
Hele landet
36,5%
Esbjerg
35,7%
København
29,5%
Odense
45,2%
Randers
33,6%
Aalborg
40,9%
6-by gennemsnittet
37,0%
Aarhus
37,2%
Note: Andel af alle påb egyndte
aktiveringsforløb i den pågældene
måned, som er virksomhedsrettede

Note: Målingen opgør antallet af ydelsesmodtagere inden for alle kommunale forsørgelsesydelser, der i opgørelsesperioden er startet i praktik, løntilskud eller nyttejob i en privat eller en
offentlig virksomhed – set i forhold til antallet af alle påbegyndte aktiveringsforløb
Kilde: www.jobindsats.dk
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Stærkere partnerskaber med virksomhederne
Budgetmål: Antallet af virksomheder i Aarhus, som beskæftigelsesforvaltningen har kontakt med skal være mindst 6.200
Her vises hvor mange virksomheder som beskæftigelsesforvaltningen har været i kontakt med i den enkelte måned (se
venstrelodrette akse). Kurven viser udviklingen i antal unikke virksomheder, som beskæftigelsesforvaltningen har været i
kontakt med samlet set i perioden januar til december 2017. Figuren viser, at målet er opnået i november og december.

Kilde: FASIT
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Stærkere partnerskaber med virksomhederne
Nøgletal: Antal ordinære jobformidlinger
Her vises antallet af ordinære jobformidlinger, der er foretaget af jobcentrets rekrutteringsteam. Fra januar til december i år, har
der samlet set været 1.305 jobformidlinger.

Kilde: FASIT
Note: Målingen viser jobformidlinger, der er foretaget af jobcentrets rekrutteringsteam. Der er herudover et antal jobformidlinger, som varetages andre steder i jobcentret, hvor
registreringerne ikke er systematiske.
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Stærkere partnerskaber med virksomhederne
Nøgletal: Overlevelseskurve for dagpengemodtagere

Her vises andelen af tilbageværende ledige op til 52 uger efter påbegyndt ledighed. Som det fremgår, ligger Aarhus på et bedre
niveau end de øvrige 6-byer fra og med 34 uger efter påbegyndt ledighed.

Kilde: Jobindsats.dk
Anm.: Opgørelsen dækker modtagere af a-dagpenge, som har påbegyndt et ledighedsforløb i 2016, og deres status op til 52 uger efter påbegyndt ledighed.
Figuren viser f.eks., at 28,0% af de a-dagpengemodtagere i Aarhus, som påbegyndte et ledighedsforløb i 2016, fortsat var på offentlig forsørgelse 52 uger
efter de påbegyndte ledighedsforløbet.
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Stærkere partnerskaber med virksomhederne
Nøgletal: Udvikling i ledigheden – forsikrede ledige
Ledigheden for de forsikrede ledige er faldet fra juli 2017 efter en stor stigning fra juni til juli. Danmarks Statistik oplyser, at der er
øget usikkerhed i opgørelsen af ledigheden for dagpengemodtagere i juli og august pga. en omlægning af ledighedsstatistikken. En
del af stigningen følger dog af fremdriftsreformen, som har medført et stigende antal ledige med videregående uddannelser.
Derudover har nye procedurer for forhåndsgodkendelse af specialer på Aarhus Universitet givet flere nytilmeldinger til jobcenteret i
juni og juli.

Note: Der er med fremdriftsreformen indført faste afslutningstidspunkter for mange kandidater ved de videregående uddannelser, og det vil skabe pukler i forhold til tidligere år.
Kilde: www.statistikbanken.dk (Danmarks Statistiks databank)
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Stærkere partnerskaber med virksomhederne
Nøgletal: Udvikling i ledigheden – ikke forsikrede ledige
Antallet af ikke forsikrede ledige er steget i det seneste år. Stigningen kommer især fra et øget antal jobparate
integrationsydelsesmodtagere, som indgår i ledighedstallene som ikke-forsikrede ledige.

Note: Som følge af Trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration, er der den 1. oktober 2016 indført nye visitationsregler for modtagere af integrationsydelse i integrationsprogrammet.
Reglerne medfører, at gruppen som udgangspunkt er jobparate. I Aarhus er gruppen med jobparate integrationsydelsesmodtagere steget med 276 fuldtidspersoner fra december 2016 til
december 2017.
Note: Opgørelsen i figuren omfatter ikke-forsikrede ledige (jobparate og åbenlyst uddannelsesparate kontant-, integrationsydelses- og uddannelseshjælpsmodtagere samt modtagere af
kontantydelse, særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse).
Kilde: www.statistikbanken.dk (Danmarks Statistiks databank)

24

Stærkere partnerskaber med virksomhederne
Nøgletal: Udvikling i sæsonkorrigeret ledighed i pct.
af arbejdsstyrken
Her vises udviklingen i den sæsonkorrigerede ledighed i procent af arbejdsstyrken i 6-byerne fra 2014 til 2017. I den sæsonkorrigerede
ledighedsstatistik er de normale sæsonvariationer i ledighedsniveauet over året fjernet. Figuren viser, at ledighedsniveauet i Aarhus er
steget fra juni til juli, men er faldet fra juli til december Baggrunden for de seneste måneders ledighedsudvikling er bl.a. fremdriftsreformen, som har medført en større tilgang af ledige med videregående uddannelser.

Note: Fremdriftsreformen har medført at der er kommet flere sommerdimittender fra de videregående uddannelser i 2016 og 2017.
Note: Opgørelsen i figuren omfatter forsikrede og ikke-forsikrede ledige (job-/uddannelsesparate kontant-, integrationsydelses- og uddannelseshjælpsmodtagere samt modtagere af
kontantydelse, særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse).
Kilde: www.statistikbanken.dk (Danmarks Statistiks databank)
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Socialforvaltningen
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Mål

Resultater



s.

EFFEKT (alle budgetmål)

Udsatte børn bliver bedre til at mestre eget liv
- 70 % opnår mål/forbedring ift. læring og selvforsørgelse
- 80 % opnår mål/forbedring ift. netværk og medborgerskab
- 75 % opnår mål/forbedring ift. personlig udvikling

Udsatte unge bliver bedre til at mestre eget liv
- 70 % opnår mål/forbedring ift. læring og selvforsørgelse
- 75 % opnår mål/forbedring ift. netværk og medborgerskab
- 70 % opnår mål/forbedring ift. personlig udvikling

FBU

Børn og unge med handicap bliver bedre til at
mestre eget liv
- 80 % opnår mål/forbedring ift. læring og selvforsørgelse
- 90 % opnår mål/forbedring ift. netværk og medborgerskab
- 75 % opnår mål/forbedring ift. personlig udvikling

Social inklusion af børn og unge
Forskellen mellem udsatte børn og unge og alle andre børn og
unge skal blive mindre, og begge grupper skal opleve en positiv
udvikling over tid.

Familier, børn og unge er tilfredse
Der er ingen måling på området i 2017, men der følges op på
undersøgelsen fra 2016 af tilfredsheden med myndighedsområdet.

VH

Borgerne bliver bedre til at mestre eget liv
-

Effektnøgletal for voksne med senhjerneskade og voksne med
udviklingshæmning afrapporteres
Statusnøgletal for voksne med udviklingsforstyrrelse

Delmålet afrapporteres ikke pga. få registreringer !
Opgørelsen af effekten for udsatte børn er ikke valid på grund af for få registreringer.
Det skyldes overgangen til et nyt sagsbehandlingssystem og herunder et nyt koncept
for handleplanen. Retvisende data efter det nye koncept forventes medio 2018.

-

Delmålet afrapporteres ikke pga. få registreringer !
Opgørelsen af effekten for udsatte unge er ikke valid på grund af for få registreringer.
Det skyldes overgangen til et nyt sagsbehandlingssystem og herunder et nyt koncept
for handleplanen. Retvisende data efter det nye koncept forventes medio 2018.

-

Delmålet afrapporteres ikke pga. få registreringer !
Opgørelsen af effekten for børn og unge med handicap er ikke valid på grund af for få
registreringer. Det skyldes overgangen til et nyt sagsbehandlingssystem og herunder et
nyt koncept for handleplanen. Retvisende data efter det nye koncept forventes medio
2018.

-

Delmålet er afrapporteret
Der er stor forskel på udsatte børn og unge og alle andre børn og unge.
Sammenlignet med tidligere er gabet ift. fravær og aflagte prøver blevet større, mens
forskellen i trivsel, karaktergennemsnit og opstart i ungdomsuddannelse og kriminalitet
er faldet.
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Delmålet i 2016 om tilfredshed med myndighed var delvist opfyldt
Familiecentret: Der arbejdes forsat med at udbrede den respektfulde og ligeværdige
måde, som forældrene ved første møde føler sig behandlet på, til det videre
samarbejde med familierne. Det sker ved fokus på styrket mentalisering.
Handicapcentret for Børn: Der arbejdes videre med udvikle modtagelsen af nye
forældre med større inddragelse og øget bemanding. Der er etableret fremskudt
myndighed på Skejby Hospital og et lignende initiativ vil komme på Risskov i 2018.
Delmålet er opfyldt
Voksne med senhjerneskade (endnu få registreringer):
- 84 % når deres mål /har fremgang ift. læring og selvforsørgelse.
- 94 % når deres mål / har fremgang ift. netværk og medborgerskab
- 86 % når deres mål / har fremgang ift. personlig udvikling
Voksne med udviklingshæmning:
- 84 % når deres mål / har fremgang ift. læring og selvforsørgelse
- 82 % når deres mål / har fremgang ift. netværk og medborgerskab
- 84 % når deres mål / har fremgang ift. personlig udvikling
Voksne med udviklingsforstyrrelse:
Statusnøgletal kan afrapporteres, men bygger endnu på få registreringer. Borgerne
oplever sig mest udfordrede af læring og selvforsørgelse.
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Mål

Resultater



Side

Nøgletal er afrapporteret

Inklusion af voksne på arbejdsmarkedet

VH

Antallet af borgere med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelse
i beskæftigelse eller uddannelse følges med nøgletal.

Brugerne er tilfredse
Der måles på tilfredshed med bostøtte, bofællesskab og botilbud:
- generel tilfredshed på 90 %
- positiv udvikling på 80 %
- samlet subjektiv vurdering på 85 %
Derudover følges der op myndighedsundersøgelsen fra 2016.

Borgerne bliver bedre til at mestre eget liv
-

-

Effektnøgletal på borgere i bostøtte og botilbud til sindslidende
afrapporteres
Statusnøgletal på alkohol-, misbrugs- og forsorgsområdet
afrapporteres

Antal i botilbud, bofællesskab eller
Borgere med
Borgere med
bostøtte med
udviklingshæmning udviklingsforstyrrelse
Ordinær beskæftigelse og uddannelse
57
52
Skånejob og beskyttet beskæftigelse
329
49
Aktiviteter mod beskæftigelse
178
214

-
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Delmålet er opfyldt
Tilfredshed med bostøtte, bofællesskab og botilbud:
- Den generelle tilfredshed er 90 %
- Tilfredsheden med positiv udvikling er 85 %
- Den samlede vurdering med tilbuddet er 83 % !
Der arbejdes med opfølgning på resultaterne og en handleplan vil blive forelagt
udvalget 11. april.
I 2016 var delmålet om tilfredshed med myndighed delvist opfyldt
Der arbejdes videre med at styrke modtagelsen, så der skabes større tryghed og
overblik for nye borgere. Dette understøttes af et forbedret udregningsværktøj, som
bruges i samtalen med borgerne. Der er særligt fokus på overgangen fra børne- til
voksenområdet.
Delmålet er ikke opfyldt
Borgere med bostøtte eller i botilbud: Effektvurderinger er kun gennemført blandt få
borgere:
- 42 % når deres mål / har fremgang ift. læring og selvforsørgelse
- 35 % når deres mål / har fremgang ift. netværk og medborgerskab
- 30 % når deres mål / har fremgang ift. personlig udvikling
Stofmisbrug og alkoholbehandling: Statustal kan ikke afrapporteres.
Hjemløse: Statustal kan ikke afrapporteres. Konceptet er udviklet, men
medarbejderundervisning afventer it-understøttelse.
Nøgletal er afrapporteret

SUV

Inklusion af voksne på arbejdsmarkedet
I 2017 følges antallet af borgere med sindslidelse i beskæftigelse
eller uddannelse med nøgletal.

Effekt af misbrugsbehandlingen
Ved afslutning af behandlingsforløb skal mindst 60 % af borgerne
være stoffrie eller have opnået reduktion.

Effekt af alkoholbehandlingen
Efter syv måneder i behandling
- må 75 % af brugerne ikke have et overforbrug af alkohol den
seneste måned
- må 65 % af brugerne ikke have dage med oplevede
alkoholproblemer den seneste måned

Antal i boform og bostøtte med
Borgere med psykisk sygdom
Ordinær beskæftigelse og uddannelse
90
Skånejob og beskyttet beskæftigelse
53
Aktiviteter mod beskæftigelse
864

Delmålet er ikke opfyldt
- 50 % afslutter behandling som ophørt, reduceret eller stabiliseret i deres
misbrug. Succeskriteriet opleves dog meget ambitiøst.
Sammenlignet med landsplan opnår Aarhus bedre effekt af behandlingen.
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Delmålet er delvist opfyldt
- 69 % har ikke et overforbrug af alkohol !
- 70 % har ingen dage med oplevede alkoholproblemer
Generelt er borgerne blevet mere belastede af deres alkoholmisbrug end tidligere,
da borgerne ved indskrivning drikker mere. Sammenlignet med landsplan opnår
Aarhus bedre effekt af alkoholbehandlingen.
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Mål
Færre hjemløse

SUV

- på forsorgsinstitutioner må maks. 10 % opholde sig over 120 dage.
- nøgletal for antallet af unge på forsorgshjem og unge på særlige
ungetilbud.
- afrapportere nøgletal for andelen af borgere, der vender tilbage til
et forsorgshjem inden for det første år efter udskrivning til egen bolig.

Brugerne er tilfredse

Fælles

Der måles på tilfredshed med bostøtte, bofællesskab og botilbud:
- generel tilfredshed på 90 %
- positiv udvikling på 80 %
- samlet subjektiv vurdering på 85 %
Derudover følges der op myndighedsundersøgelsen fra 2016.

Øget inklusion af socialt udsatte og borgere
med handicap
Andelen af kommunens borgere, som i løbet af et år ikke er brugere
af Socialforvaltningens tilbud, følges med nøgletal.

Indsatsområder
FBU

Læring og Uddannelse
Der følges op på planen for styrkelse af børn og unges læring og
uddannelse. Opfølgningen afrapporteres i Regnskab 2017.

•

VH

Gentænkning af handicapområdet
Gentænkningen vil i 2017 have fokus på indsatsen for at øge
borgernes livsmestring. Det forventes, at borgerens grad af
livsmestring kan vurderes gennem effektmåling.

Resultater



Delmålet er ikke opfyldt
- 22 % af de hjemløse har ophold på forsorgshjem længere end 120 dage, hvilket er
en stigning i forhold til tidligere.
Boligmarkedet er en flaskehals for flowet væk fra forsorgshjem, og mange borgere
har behov for længere tids udredning.
- 110 unge har været på forsorgshjem og 108 unge på særlige ungetilbud.
- 7 % vendte tilbage inden for det første år efter udskrivning til egen bolig, hvilket er
færre end tidligere.

Side
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Delmålet er opfyldt
Tilfredshed med bostøtte, bofællesskab og botilbud:
- Den generelle tilfredshed er 91 %
- Tilfredsheden med positiv udvikling er 85 %
- Den samlede vurdering med tilbuddet er 89 %
Der arbejdes med opfølgning på resultaterne og en handleplan vil blive forelagt
udvalget 11. april.
I 2016 var delmålet om tilfredshed med myndighed opfyldt:
Der arbejdes videre med styrke råd og vejledning og tydeligere formidling af forventet
sagsbehandlingstid. Der er ansat en ekstra medarbejder for at kunne nedbringe
behandlingstiden på ansøgninger om bostøtte.
Nøgletallet er afrapporteret
Andelen af kommunens borgere, som er uden et socialt dag- eller døgntilbud, er
generelt svagt stigende i forhold til 2016. Dog modtager lidt flere et dag- eller
døgntilbud til voksne med handicap.

Resultater
Indsatsen er opfyldt
Der er igangsat flere tiltag, der skal understøtte læring og trivsel i skolen blandt
anbragte børn og unge. Eksempelvis er der fokus på læring i plejefamilie. I projekt
’Lær for livet’ får børn frivillige mentorer, der følger dem i flere år. Samtidig arbejder
MBU og MSB videre med fælles tiltag, der skal styrke den tidlige indsats gennem
forældrekusus, tiltag for unge ikke-uddannelsesparate og unge med risiko for at
miste deres specialklassetilbud.
Indsatsen forventes opfyldt
En plan for en samlet gentænkning af handicapområdet er under implementering.
Der er udviklet et Fælles Fagligt Fundament og andre initiativer, der sætter fokus på
borgerens livsmestring. Tiltagene tager udgangspunkt i borgernes egne håb og
drømme, og vi ser på ressourcer og borgernes mulighed for at arbejde med
nærmeste udviklingszone. I den forbindelse inddrages familie, venner og
civilsamfund. Rammen om dette samarbejde er borgernære centre, hvis faglige
specialisering vil blive udviklet de kommende år. Flere borgere og medarbejdere
samarbejder om at vurdere effekten for borgeren. Alle disse initiativer er båret af
omsorg for den enkelte borger og gode tætte relativer, som giver borgeren lyst og
energi til at lære og opleve nyt i et samspil med det omgivne samfund.
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Side

-

-

Indsatsområder

SUV

Unge i uddannelse og beskæftigelse
Der følges op på planen for unge med hjemløshed, psykisk sygdom
eller misbrug i uddannelse og beskæftigelse.
Opfølgningen afrapporteres i Regnskab 2017.

Hensigtserklæringer
Borgerstyret Personlig Assistance

VH

MSB skal igangsætte fagligt forsvarlige initiativer, der modvirker, at
BPA-området udvikler sig fordyrende i de kommende år.

Serviceniveau
MSB skal igangsætte en proces, der skal skabe mere klarhed over
det politisk fastsatte serviceniveau på voksenhandicapområdet.

Bedre overgange for borgere i kommunen
MSB, MBU og MSO skal udvikle et prognoseværktøj, der udvikler og
samler data om borgere på handicapområdet fra de tre områder, så
overgangen mellem afdelingerne lettes.

Fælles

Overgang fra barn til voksen med handicap
MSB og MBU skal udvikle en fælles indsats, der skal gøre borgerne
på handicapområdet "klar til voksenlivet" og minimere de
udfordringer, som borgere og kommune oplever i overgangen
mellem barn og voksen.

Resultater



Indsatsen er opfyldt
Der arbejdes med, at unge med hjemløshed, psykisk sygdom eller misbrug får et
aktivt liv og kommer tættest muligt på uddannelse og job. Det er stort fokus på at
skaffe de unge egen bolig og støtte dem i at fastholde denne. Derudover uddannes
borgere med brugerbaggrund og egne erfaringer med recovery – såkaldte Peers – til
at støtte andre borgere med psykisk sårbarhed. Desuden er der et tæt samarbejde
mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen omkring målgruppen med fælles
handleplaner med fokus på beskæftigelse. Der er kurser og forløb, hvor de unge
lærer at udvikle færdigheder indenfor de områder, der spænder ben for dem i
hverdagen. Endelig er der med budgetforliget 2018 afsat midler til en
helhedsorienteret indsats for unge hjemløse under 30 år. Det sker med fokus på
‘Housing First’ og individuel beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats.

Resultater

Side

-



Side

Indsatsen forventes opfyldt
Der udarbejdes en analyse af BPA-området, hvor ordningen sammenlignes med
Københavns Kommune og Aalborg Kommune. De foreløbige resultater viser, at der
både absolut og relativt set er markant flere BPA-ordninger i Aarhus Kommune og
derfor et højere udgiftsniveau. Dette kan forklares med dels en række strukturelle og
historiske forklaringer, samt forskelle i den kommunale praksis på området.
Analysen forventes medsendt til byrådet som bilag til opfølgning på økonomien på
Voksenhandicapområdet.

-

Indsatsen er opfyldt
En fælles kvalitetstandard for SOC og MSO over serviceniveauer for §-85 bostøtte i
eget hjem er godkendt. Implementeringen af standarten er igangsat.

-

Indsatsen er ikke opfyldt
Formålet med udviklingen af et prognoseværktøj er at forbedre styringsmulighederne i
forhold til tilgangen til voksenområdet gennem en systematisering af den allerede
eksisterende viden om de forhold på børneområdet, der har betydning herfor.
På grund af platformsskifte i MSB har det endnu ikke været muligt at påbegynde
denne udviklingsopgave.

-

Indsatsen forventes opfyldt
Byrådet har besluttet, at et bredt sammensat udvalg (med repræsentanter fra bruger-,
pårørende- og faglige organisationer) skal arbejde med bedre overgange på det
sociale område. Styregruppen har ønsket en bred inddragende fase. Der er
gennemført interviews, hvor perspektiver fra de unge og deres pårørende samt
erfaringer fra ledere og medarbejdere er kommet frem. En indsigtsworkshop har
kvalificeret resultaterne.
På baggrund heraf vil styregruppen prioritere indsigterne, hvorefter rådmanden
godkender de emner, der skal arbejdes videre med for at skabe løsningsforslag i
driften. Dette forventes at være færdigt i løbet af 2018.

-

MÅL - familier, børn og unge

Social inklusion af børn og unge
Inklusion lykkes, når alle børn og unge trives, lærer og udvikler sig – når den enkelte
gavner fællesskabet, og når fællesskabet gavner de enkelte.

Trivsel

Fravær

Aflagte
prøver
Karaktergennemsnit

2015

2016

2017

Udsatte
Alle andre

-

61,9 %
76,7 %

64,1%
78,2%

Gab

-

14,8 %-point

14,1%-point

8,9 %
4,9 %

9,1 %
5,0 %

9,2 %
4,9 %

Gab

4,0%-point

4,1 %-point

4,3 %-point

Udsatte
Alle andre
Gab
Udsatte
Alle andre

68,2%
95,8%
27,6%-point
5,0
7,5

68,0%
96,7%
28,7%-point
5,2
7,6

65,6%
96,8%
31,2%-point
5,2
7,4

2,5

2,4

2,2

67,7%
96,5%

67,8%
96,2%

68,4%
95,2%

Udsatte
Alle andre

Gab

Ungdomsuddannelses
opstart

Udsatte
Alle andre
Gab

28,8%-point

28,4%-point

26,8%-point

Kriminalitet

Udsatte
Alle andre
Gab

5,3%
0,4%
4,9%-point

5,1%
0,7%
4,4%-point

3,4%
0,5%
2,9%-point

Forskellen mellem udsatte børn og
unge og alle andre skal blive mindre,
og begge grupper skal opleve en
positiv udvikling over tid.

RESULTAT 2017
Der er stor forskel på udsatte børn og unge
og alle andre børn og unge.

Sammenlignet med tidligere er gabet ift.
fravær og aflagte prøver blevet større, mens
forskellen i trivsel, karaktergennemsnit og
opstart i ungdomsuddannelse og kriminalitet
er faldet.
Resultaterne forelægges lokaldistriktsgrupperne og drøftes mellem MBU og MSB
med henblik på fælles initiativer.

Anm.: Trivsel måles som andel, der ‘til’ eller ‘meget tit’ er glad for skolen’. Fravær er gennemsnitlig fraværsprocent. Aflagte prøver er andel med mindst 4 af 8 bundne prøver
aflagt. Ungdomsuddannelsesstart er andel med påbegyndelse af ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afsluttet folkeskole. Kriminalitet er andel i alderen 10-17 år med en sigtelse.
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MÅL – voksne med handicap

Voksne med handicap bliver
bedre til at mestre eget liv
Effektvurderinger af voksne med handicap
Målet er, at voksne med handicap i stigende grad bliver bedre til at mestre eget liv.
Der skal gennemføres effektvurderinger for de væsentligste tilbud til voksne med handicap, hvor borgerne har
ressourcer til at deltage aktivt i effektvurderingen.
I 2017 er målet at;
• afrapportere statusnøgletal for voksne med udviklingsforstyrrelse
• afrapportere effektnøgletal for voksne med senhjerneskade
• afrapportere effektnøgletal for voksne med udviklingshæmning
Gennemsnitligt støttebehov
Læring og selvforsørgelse
Netværk og medborgerskab
Personlig udvikling

Borgere med
udviklingsforstyrrelse
1,5 (n=29)
1,3 (n=28)
1,2 (n=144)

Læring og selvforsørgelse

Borgere med
Borgere med
senhjerneskade udviklingshæmning
84 % (n=86)
84 % (n=116)

Netværk og medborgerskab

94 % (n=79)

83 % (n=114)

Personlig udvikling

86 % (n=407)

84 % (n=574)

Voksne med udviklingsforstyrrelse
Statusnøgletal kan afrapporteres, men bygger endnu
på få registreringer. Flere registreringer vil kunne vise
større støttebehov. Borgerne oplever sig mest
udfordrede af læring og selvforsørgelse.
Voksne med erhvervet hjerneskade
Effektnøgletal viser, at en stor andel når deres mål
eller har fremgang.

Note: Læring og selvforsørgelse består af faktoren ”samfundsliv. Netværk og medborgerskab består
af faktoren ”socialt liv”. Personlig udvikling består af faktorerne ”praktiske opgaver i hjemmet”,
”mobilitet”, ”egenomsorg”, ”sundhed” og ”kommunikation”.
Det gennemsnitlige støttebehov viser, hvordan borgerne i gennemsnit vurderer sig på hvert
område på en skala fra 0-4. Nul betyder, at borgeren intet støttebehov har og fire betyder, at
borgeren har et massivt behov for støtte.

Andel borgere der når deres mål/har fremgang

RESULTAT

Voksne med udviklingshæmning
Effektnøgletal viser, at en stor andel når deres mål
eller har fremgang.

PROCES
Udviklingen og implementeringen af effektvurderinger har været mere
kompliceret og tidskrævende end forventet. Der arbejdes forsat med
at øge antallet af borgere, der har en handleplan med effektvurdering.
Derfor er et mere brugervenligt koncept for handleplaner blevet
implementeret, hvilket medarbejdere hos både myndighed og udfører
har været på kursus i.
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MÅL – voksne med handicap

Inklusion af voksne med handicap på arbejdsmarkedet
Målet er, at flere voksne med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelse inkluderes på
arbejdsmarkedet.
I 2017 følges antallet af borgere med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelse i job, uddannelse eller på vej dertil
med nøgletal.

RESULTAT

Inklusion på arbejdsmarkedet
Voksne med
udviklingshæmning

Voksne med
udviklingsforstyrrelse

Ordinært job og uddannelse
I arbejde
Fleksjob
Ordinær uddannelse
EGU
STU

1
31
0
2
23

6
30
4
0
12

Anden beskæftigelse
Skånejob
Beskyttet beskæftigelse
Løntilskud

57
240
32

9
34
6

Aktiviteter mod beskæftigelse
Virksomhedspraktik
Mentor
Råd og opkvalificering i BEF1)

59
21
98

44
46
124

564 ud af 1020

315 ud af 429

Antal borgere i

Borgere i alt

Opgørelsen viser, at godt 880 borgere med bostøtte, i
bofællesskaber eller botilbud er i uddannelse, job eller
aktiviteter mod beskæftigelse. For borgere med
udviklingshæmning svarer det til 55 % og borgere med
udviklingsforstyrrelse svarer det til 73 %.
Socialforvaltningen samarbejder tæt med Beskæftigelsesforvaltningen om at understøtte, at borgere med
udviklingshæmning får tilbudt arbejde på særlige vilkår. På
samme vis understøtter sammentænkningen af bostøtten og
mentorordningen på autismeområdet, at voksne med autisme
tilbydes fleksjob eller job på særlige vilkår. Derudover oprettes
øvebaner på arbejdspladser, hvor borgere med handicap kan
opnå jobrelevante kvalifikationer med støtte fra jobpædagoger.
De seneste nationale nøgletal viser,
at Aarhus Kommune ligger på niveau med
landsgennemsnittet ift. andel borgere
med handicap i uddannelse eller job.

Anm: Opgørelsen dækker borgere med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelse,
der modtager bostøtte, bor i bofællesskaber eller botilbud ultimo december 2017.
1) Dækker over en til flere samtaler om borgerens uddannelses- og beskæftigelsessituation.
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MÅL – voksne med sindslidelse og udsatte voksne

Voksne med sindslidelse bliver
bedre til at mestre eget liv
Effektvurderinger af voksne med sindslidelse
Målet er, at voksne med psykisk sygdom bliver bedre til at mestre eget liv.
Derfor skal der gennemføres effektvurderinger for de væsentligste tilbud.
I 2017 er målet at afrapportere effektnøgletal på området for bostøtte og botilbud til sindslidende.
Andel voksne med psykisk sygdom, der
når deres mål eller har fremgang (pct.)
60
42
35

40

30

20

0

RESULTAT
Voksne med sindslidelse
Effekt for borgere med bostøtte eller i botilbud er opgjort.
Der tages dog forbehold for resultaterne, da antallet af borgere,
der har fuldt op på deres mål, er endnu meget lavt.
Statustal viser, at borgerne især oplever at være udfordret med
uddannelse/job, psykisk helbred og fritidsaktiviteter. Samtidig
føler borgere i botilbud sig generelt mest udfordrede.

n=74
Læring og
selvforsørgelse

n=72
Netværk og
medborgerskab

n=145
Personlig udvikling

Borgere med bostøtte eller i botilbud

PROCES

Borgernes gennemsnitlige støttebehov
Læring og
selvforsørgelse
Netværk og
medborgerskab
Personlig
Udvikling

Uddannelse og
beskæftigelse
Netværk
Fritidsaktiviteter
Bolig
Økonomi
Fysisk helbred
Psykisk helbred
Misbrug

Bostøtte

Botilbud

2,9

3,2

2,0
2,1
1,7
1,7
2,0
2,3
1,8

1,9
2,0
1,5
1,7
2,0
2,3
1,4

Note: Det gennemsnitlige
støttebehov viser, hvordan
borgerne i gennemsnit vurderer sig
på de otte faktorer på en skala fra
0-4. Nul betyder, at borgeren intet
støttebehov har, og fire betyder, at
borgeren har et massivt behov for
støtte.

Udviklingen og implementeringen af
effektvurderinger har været mere kompliceret og
tidskrævende end forventet.
Medarbejderne er undervist i effektvurderinger.
Der arbejdes løbende på at gøre redskabet mere
brugervenligt, og revideret koncept for
handleplaner implementeres primo 2018.
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MÅL – voksne med sindslidelse og udsatte voksne

Inklusion af voksne på arbejdsmarkedet
Målet er, at flere voksne med sindslidelse inkluderes på arbejdsmarkedet.
I 2017 følges antallet af borgere med sindslidelse i beskæftigelse, uddannelse eller på vej dertil med nøgletal.

RESULTAT

Inklusion på arbejdsmarkedet
Antal borgere i

Voksne med
sindslidelse

Ordinær beskæftigelse og uddannelse
I arbejde
Fleksjob
Ordinær uddannelse
EGU
STU

10
71
5
3
1

Anden beskæftigelse
Skånejob
Beskyttet beskæftigelse
Løntilskud

38
3
12

Aktiviteter mod beskæftigelse
Virksomhedspraktik
Mentor
Råd og opkvalificering i BEF 1)

174
209
481

Borgere i alt

1007 ud af 2362

Anm: Opgørelsen dækker borgere med bostøtte, i bofællesskaber eller botilbud pr. dec. 2017.
Socialforvaltningens interne afklaringsforløb for førtidspensionister, frivilligt arbejde og
fastholdende tilbud rettet mod studerende eller beskæftigede er ikke omfattet.
1) Dækker over en til flere samtaler om borgerens uddannelses- og beskæftigelsessituation.

Der er fokus på at understøtte borgere med psykisk sygdom i
deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Opgørelsen viser, at godt
1000 borgere med bostøtte, i bofællesskaber eller botilbud er i
uddannelse, job eller aktiviteter mod beskæftigelse. Det svarer til
43 % af borgerne. Hovedparten er dog i aktiviteter mod
beskæftigelse.
På tværs af beskæftigelses- og socialområdet, er der taget
koordinerende initiativer, som hjælper borgere med sindslidelse
på vej mod uddannelse eller job. Den interne tilbudsvifte er blevet
mere sammenhængende, og der samarbejdes løbende om nye
tværgående initiativer, fx et pilotforsøg med SHERPA, lige stillet
støtte fra borgere med egne recoveryerfaringer og en udvidet
visitationsmodel til bostøtte. Samtidig er der ansat en
veterankoordinator, som gennem beskæftigelses-rettede
aktiviteter understøtter veteranens vej til en civil hverdag.
De seneste nationale nøgletal viser, at Aarhus Kommune ligger
på niveau med landsgennemsnittet ift. andel borgere med
sindslidelse i uddannelse eller job.
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MÅL – voksne med sindslidelse og udsatte voksne

Effekt af misbrugsbehandlingen
Målet er, at borgere med misbrugsproblemer opnår stoffrihed eller reducerer deres stofmisbrug.
I 2017 er målet, at ved afslutning af behandlingsforløb skal mindst 60 % af borgerne være stoffrie eller have
opnået reduktion.
Andel der afslutter behandling som stoffri
eller med reduktion (pct)
60

RESULTAT

Budget 2017

50

Da 50 % af borgerne afslutter behandlingen
succesfuldt, er målet ikke nået. Succeskriteriet
opleves dog meget ambitiøst, da det er sat højt
på baggrund af et spinkelt datagrundlag i 2014.
Et stigende antal borgere har blandingsmisbrug, hvilket typisk er vanskeligere at
behandle.

40
20
0
2017 n=230
Anm.: Borgernes status efter afsluttet stofmisbrugsbehandling som ophørt, reduceret eller
stabiliseret ift. alle behandlingsafslutninger.

Supplerende nøgletal for borgere i misbrugsbehandling
Borgere afsluttet som stoffrie, med
reduceret eller stabilt stofmisbrug
Andel borgere i Aarhus
Andel borgere på landsplan

2013

2014

2015

55 %
(n=341)

68 %
(n=34)

-

40 %

43 %

46 %

Anm: Regeringens sociale mobilitets mål om, at flere personer afslutter misbrugsbehandling
som stoffrie, med reduceret eller stabiliseret stofmisbrug.

I forhold til den samlede misbrugsbehandling
viser de seneste nationale nøgletal, at Aarhus
Kommune ligger betydeligt over
landsgennemsnittet.
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MÅL – voksne med sindslidelse og udsatte voksne

Effekt af alkoholbehandlingen
Målet er, at borgerne slipper af med deres alkoholproblemer.
Efter syv måneder i behandling
• må 75 % af brugerne ikke have et overforbrug af alkohol den seneste måned
• må 65 % af brugerne ikke have dage med oplevede alkoholproblemer den seneste måned
Andel borgere i behandling for alkoholmisbrug
(pct.)
80
60

74
67
58

69

63

66

70

RESULTAT
46

40
20
0
2014 (n=78;76)

2015 (n=90;88)

2016 (n=64;65)

Uden overforbrug af alkohol den seneste måned

2017 (n=64;63)

- - - Budget

Ingen dage med oplevede alkoholproblemer den seneste måned - - - Budget
Anm.: Med overforbrug menes al forbrug af alkohol, da borgere efter syv måneder i behandling skal være helt afholdende.
Oplevede alkoholproblemer udtrykker klientens subjektive problemer med alkohol, hvilket blandt andet omfatter drikketrang.

Supplerende nøgletal for borgere i alkoholbehandling
Borgere afsluttet som alkoholfri, med
reduceret forbrug el. henvisning
Andel borgere i Aarhus
Andel borgere på landsplan

2013

2014

40 %
36 %

48 %
38 %

Målet er ikke opfyldt for
andel borgere uden overforbrug af alkohol.
Succeskriteriet opleves som urealistisk
højt. Derimod er målet nået for andel
borgere, der ikke har nogle dage med
oplevede alkoholproblemer.
Generelt er borgerne i alkoholbehandling
blevet mere belastede af deres
alkoholmisbrug, da de i gennemsnit drikker
mere ved indskrivning end tidligere.
De seneste nationale nøgletal over andel
borgere med succesfuld afsluttet
alkoholbehandling viser, at Aarhus
Kommune ligger over landsgennemsnittet.
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MÅL – voksne med sindslidelse og udsatte voksne

Færre hjemløse
Målet er at nedbringe antallet af hjemløse.
• På forsorgsinstitutioner må maksimalt 10 % opholde sig over 120 dage.
• Antallet af unge på forsorgshjem og unge på særlige ungetilbud følges med nøgletal.
• Andelen af borgere, der vender tilbage til et forsorgshjem inden for
det første år efter udskrivning til egen bolig følges med nøgletal.
R 2014

R 2015

R 2016

R 2017

21 %

18 %

19 %

22 %

R 2014

R 2015

R 2016

R 2017

Antal unge på forsorgshjem

91

79

107

110

Antal unge i ungeforsorgstilbud

38

50

114

108

R 2014

R 2015

R 2016

R 2017

10%

11%

8%

7%

R 2014

R 2015

R 2016

R 2017

-

668

-

767

-

171

-

205

-

6.138

-

6.635

-

1.172

-

1.278

Andel med ophold over 120 dage

Andel tilbagevendte til forsorgshjem
efter udskrivning til egen bolig

Antal hjemløse i Aarhus
- heraf unge alderen 18-24 år
Antal hjemløse på landsplan

- heraf unge alderen 18-24 år

RESULTAT
Der er et stigende antal hjemløse i Aarhus. MSB er i gang med at
udarbejde en masterplan for hjemløseområdet.
Tidsfokuseret ophold på forsorgshjem
Målet er ikke opfyldt, da 22 % har haft ophold længere end 120
dage. Det har været tilfældet for 101 hjemløse i 2017.
Der er lange ventetider på psykiatriske- og somatiske udredninger.
Derudover er boligmarkedet en flaskehals for flowet væk fra
forsorgshjemene. Der er en fokuseret indsats for at skaffe billige
boliger herunder startboliger.
Unge på forsorgshjem
110 unge har været på almindelige forsorgshjem. Derudover har
108 unge været på de særlige ungetilbud.
Dermed ser samme høje antal af unge hjemløse som i 2016. Dette
kan dels skyldes, at forvaltningen er blevet bedre til at opsøge de
unge. Derudover betyder kontanthjælpsloftet, at det er svært at få
en bolig, som de unge kan betale.
Tilbagevenden
7 % af borgerne vendte tilbage til et forsorgshjem inden for det
38
første år efter udskrivning til egen bolig. Det er et fald ift. 2016.
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MÅL – tværgående

Øget inklusion af socialt udsatte og borgere med handicap
Målet er, at voksne med handicap og socialt udsatte børn, unge og voksne i større omfang end hidtil skal inkluderes
i samfundet.
I 2017 følges andelen af kommunens borgere, som i løbet af et år ikke er brugere af Socialforvaltningens tilbud med nøgletal.
Andel borgere uden sociale døgn- og dagtilbud (pct.)
100

RESULTAT

98

Andelen af kommunens borgere, som er uden et
socialt dag- eller døgntilbud, er generelt svagt
stigende i forhold til 2016. Dog modtager lidt flere et
dag- eller døgntilbud til voksne med handicap.

96
94
92
2014

2015

2016

2017

2016

2017

Andel børn og unge uden sociale døgntilbud

98,66 %

98,68 %

Andel børn og unge uden sociale dagtilbud

93,76 %

94,06 %

Andel voksne uden døgntilbud til voksne m. handicap

99,06 %

98,57 %

Andel voksne uden dagtilbud til voksne m. handicap

99,93 %

99,33 %

Andel voksne uden døgntilbud til udsatte voksne

98,67 %

99,06 %

Andel voksne uden dagtilbud til udsatte voksne

99,23 %

99,93 %

Mål
opfyldt
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Bilag 2: Baggrundsnotat for Socialforvaltningens bidrag til
Statusrapporten for Regnskab 2017
Dette notat beskriver Socialforvaltningens mål samt baggrund for manglende
dataunderstøttelse heraf.
Mål for Socialforvaltningen
Socialforvaltningen understøtter, at udsatte borgere og borgere med
handicap får de bedste muligheder. Til byrådet afrapporterer forvaltningen
derfor tre tværgående mål, som gælder for alle borgere:
 læring og selvforsørgelse
 netværk og medborgerskab
 personlig udvikling

SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

Ressourcestyring
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41856065
E-mail:
Direkte e-mail:
bkab@aarhus.dk
www.aarhus.dk/msb
Sagsbehandler:
Birthe Kabel, Andreas Sindal
Stounbjerg, Christina Vang
Jacobsen

Til Udvalget afrapporterer Socialforvaltningen en bredere vifte af mål for at
sikre overblik og styring af det sociale område. De tre tværgående mål
analyseres mere konkret på forskellige målgrupper. Der er særligt fokus på
læring og selvforsørgelse, hvor vi har supplerende målinger. Sammen med
Børn og Unge har vi målinger for social inklusion for børn og unge, hvor vi

følger, hvordan går det med børn og unge, der har en social sag, i forhold til
alle andre? Vi måler på trivsel, læring og deltagelse i fællesskaber.
Derudover følger vi beskæftigelse af voksne med handicap og psykisk
sygdom. Endelig har vi effektmålinger af indsatsen til borgere med alkoholog stofmisbrug og hjemløse.

Manglende data til SOCs tre tværgående mål
De tre effektmål bygger på viden om, hvilke forhold, der til sammen skaber
livskvalitet (fx uddannelse og beskæftigelse, fritidsaktiviteter, sundhed,
familie og venner, bolig og økonomi).
Vurdering af effekten for borgerne afdækkes som en integreret del af det
daglige arbejde med borgeren. I borgerens handleplan vurderer borgeren og
medarbejderen status for borgerens støttebehov ift. relevante livskvalitetsparametre. I et samarbejde opstilles der derefter personlige mål for
borgeren, som der følges op på én til to gange om året. Vi måler borgernes
gennemsnitlige målopfyldelse i forhold til deres individuelle mål.
Resultaterne opsummeres herefter til ledelsesinformation på alle niveauer i
forvaltningen.
Der er ikke dækkende effektdata for 2017 for Socialforvaltningens 3
tværgående mål. Det skyldes implementering af et nyt
sagsbehandlingssystem og i den forbindelse overgangen til et nyt og mere
brugervenligt koncept for handleplaner for både borgere og medarbejdere.
Det nye koncept for handleplaner er under implementering på nuværende
tidspunkt.
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For at kunne opgøre effekten, kræver det, at der er udarbejdet en
handleplan, hvor status og fremtidige mål for borgerens ressourcer og
støttebehov sættes op, samt at – efter at indsatsen har været i gang i en
periode – at der er lavet en opfølgning på handleplanen, hvor der følges op
på de opsatte mål. Dvs. at for at kunne opgøre data for effekten af
indsatserne, kræver det, at opfølgningsperioden er gået.

På børneområdet følges, jf. lovgivningen på foranstaltningsområdet, op på
barnets/den unges handleplan mindst hvert halve år. Med udgangspunkt i
ovenstående forventer vi, at der vil være nok data tilgængeligt på
børneområdet omkring 2. kvt. 2018 til at kunne komme med den første
opgørelse. Mere fyldestgørende effektdata på børneområdet forventes
senest klar til regnskab 2018.
På de to voksenområder er der ikke samme lovkrav til opfølgning, og
dermed er der en anden opfølgningskadence på handleplanerne end på
børneområdet. På voksenområdet er det målet, at der følges op på
handleplanerne én gang årligt. Det betyder, at der går længere tid end på
børneområdet, før vi kan forvente, at der foreligger effektvurderinger. For
nogle borgere på voksenområderne er der blevet udarbejdet status og mål i
det gamle koncept, og ved at overføre disse data til de nye handleplaner,
kan vi allerede ved næste opfølgning på disse borgeres handleplaner,
opgøre effektdata for denne delmængde af borgerne. Vi vil således kunne
fremvise de første effektresultater til regnskab 2018 for ovennævnte borgene
på voksenområdet. Man skal dog være opmærksom på, at de første
effektresultater skal tolkes med væsentlige forbehold, fordi resultaterne som
nævnt kun vil dække en delmængde af borgerne på voksenområderne. For
borgere, hvor der ikke er data, som kan overføres til de nye handleplaner, vil
opgørelsen af effektdata kræve en opfølgning mere, og der vil derfor gå
længere tid, før vi har den samlede opgørelse af effekten af indsatserne for
alle borgere på voksenområderne. Det betyder, at fyldestgørende effektdata
for Voksenhandicap og Socialpsykiatri og Udsatte Voksne tidligst er klar i
løbet af 2019.
I 2018 vil MSB fortsat arbejde med at styrke den effektbaserede tilgang i
målarbejdet yderligere.
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Bilagsforside

Dokument Titel:

Udkast til notat om VIVE-rapporten MSB
MBU

Dagsordens titel

Socioøkonomiske budgetmodeller

Dagsordenspunkt nr

2.1

UDKAST

Baggrundsnotat vedrørende anvendelse af VIVE-rapporten,
”Udviklingen i Aarhus Kommunes udgiftsbehov – En analyse af
udgiftsbehovet på det specialiserede børneområde og
specialundervisningsområdet”
Som del af budgetforliget for 2017 blev det vedtaget, at det skulle afsøges
hvorledes viden om socioøkonomiske kriterier kunne inddrages i Aarhus
Kommunes budgetmodeller.
Forligspartierne anmodede Borgmesterens Afdeling om under inddragelse af
magistratsafdelingerne at få foretaget undersøgelser for Aarhus Kommune på
områder, hvor socioøkonomiske kriterier er relevante og fremlægge
resultaterne forud for budgetlægningen for 2018. På denne baggrund blev der
nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af BA, MSB og MBU, idet det blev
vedtaget i første omgang at se på det specialiserede børneområde og
specialundervisningsområdet. KORA, nu VIVE, blev engageret til at foretage
analysen.
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BØRN OG UNGE
Pædagogisk afdeling

Økonomi og administration
Aarhus Kommune
PPR

Budget og Regnskab
Grøndalsvej 2
8260 Viby J
Direkte e-mail:
nank@aarhus.dk

Rapporten ”Udviklingen i Aarhus Kommunes udgiftsbehov – En analyse af
udgiftsbehovet
på
det
specialiserede
børneområde
og
specialundervisningsområdet” blev offentliggjort i august 2017 og er den
første i en række af tre rapporter vedrørende udgiftsbehovet i Aarhus
Kommune. Der følger yderligere en analyse af førskoleområdet1 og
beskæftigelsesområdet.
Rapporten
blev
offentliggjort
forud
for
forhandlingerne om budgetforliget for 2018.

Sagsbehandlere:
Anette Kvistgaard Nielsen

Følgende notat har til formål at fremhæve hvilke udfordringer, der er forbundet
med den praktiske anvendelse af rapporten. Notatet er formuleret i fællesskab
mellem MBU og MSB. Notatet påviser, at der er flere problemer ved den
foreslåede model, ligesom at der allerede er gennemført budgetreduktioner i
begge afdelinger med større beløb end modellen vil medføre. MBU og MSB
mener derfor ikke, at der er grundlag for at revidere de eksisterende
budgetmodeller med henvisning til rapporten.

Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

MBU og MSBs kommentarer koncentrerer sig om fire hovedpointer. De første
to er af mere generel karakter; de øvrige to er mere specifikke metodiske
betragtninger vedrørende den statistiske model VIVE anvender.
I.
VIVE anvender en beregning af det ”relative udgiftsbehov” til at
konkludere på udviklingen over periode 2009 til 2015. VIVEs
argument for udelukkende at forholde sig til den relative udvikling i
udgiftsbehovet beror på en antagelse om, at udgiftsbehovet på
landsplan har været uændret i perioden. Denne antagelse kan ikke
testes empirisk, og Det vurderes ikke at være en valid antagelse. Selv
om det kan være vanskeligt at teste denne antagelse empirisk, har
VIVE på opfordring fra MSB og MBU gjort det, og tallene viser klart,
1 Rapporten 'Udviklingen i Aarhus Kommunes socioøkonomiske udgiftsbehov: En
analyse af førskoleområdet' blev offentliggjort af VIVE 12.12.2017
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II.
III.

IV.

at der har været en stigning i det absolutte udgiftsbehov. Der har
således været en stigning fra index 1,97 i 2009 til 2,20 i 2015. Der er
altså intet konkret belæg for, at det absolutte udgiftsbehov skulle være
faldende.
I forlængelse af punkt I vurderer MBU og MSB, at modellens
forklaringskraft ikke er tilfredsstillende.
VIVE forholder sig ikke til det faktum, at den primære målgruppe for
specialundervisning er børn og unge som har et fysisk og/eller psykisk
handicap, hvorfor socioøkonomiske faktorer har begrænset eller
ingen forklaringskraft. Ydermere tager VIVE heller ikke højde for
hvilke implikationer folkeskolereformen har for deres analyser.
Variablen ’alder ved skolestart’ bør ikke indgå i VIVEs analysemodel,
da argumentet for kausalsammenhængen mellem sen skolestart og
specialundervisning er tvivlsomt.
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1) Generelle bemærkninger til rapporten
1.1 Relative vs. absolutte udgiftsbehov
Rapporten fra VIVE forholder sig udelukkende til den relative udvikling i
udgiftsbehovet, og dermed ikke det absolutte udgiftsbehov på det
specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet.
Udviklingen i det forventede relative udgiftsbehov til individrettede sociale
foranstaltninger og segregeret specialundervisning2 i Aarhus Kommune er
sammenfattet i nedenstående Tabel 1.
Tabel 1: Udvikling i det forventede relative udgiftsbehov til individrettede
sociale forvaltning og segregeret specialundervisning i Aarhus Kommune3

Aarhus Kommunes relative
udgiftsbehov til
individrettede sociale
foranstaltninger

Aarhus Kommunes relative
udgiftsbehov til segregeret
specialundervisning

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

100,0

100,2

98,6

97,3

98,1

98,2

96,3

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

91,3

89,9

89,6

89,0

88,4

88,4

88,1

Note: (100 = landsgennemsnitligt udgiftsbehov).
Kilde: VIVE (2017): ”Udviklingen i Aarhus Kommunes udgiftsbehov – En analyse af
udgiftsbehovet på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet”,
pp. 6.

Som det fremgår af Tabel 1 er det relative udgiftsbehov faldet med 3,7
indekspoint fra 2009(2009/10) til 2015(2015/16) for de individrettede sociale
2 Betegnelsen ’segregeret specialundervisning’ benyttes ikke i MBU, men betegnes
som et specialpædagogisk tilbud.
3 Grundmodellen

Udvikling
2009-2015
-3,7

Udvikling
2009-2015
-3,2
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foranstaltninger og 3,2 indekspoint på specialundervisningsområdet. På
baggrund af disse udviklinger konkluderer VIVE, at Aarhus Kommunes
sektorbudgetter til individrettede sociale foranstaltninger og segregeret
specialundervisning kan reguleres tilsvarende. Rapportens resultater er
dermed alene et udtryk for en relativ tyngdebetragtning.
VIVEs argument for at anvende den relative udvikling frem for det absolutte
niveau er, at det absolutte udgiftsbehov kan være påvirket af nogle mere
tekniske faktorer såsom ændret registreringspraksis, lovændringer eller
ændringer i diagnosticeringspraksis, som ikke i sig selv fører til et større
udgiftsbehov. Det dokumenteres dog ikke i rapporten, at der på de undersøgte
område forekommer sådanne ”tekniske faktorer”, som har betydning.
Tværtimod kan det forventes, at fx en ændret diagnosticeringspraksis vil få
betydning for udgiftsbehovet i kommunen.
I rapportens resume foretager VIVE følgende antagelse: ”Da det er den
relative udvikling i Aarhus Kommunes udgiftsbehov, som anvendes i
budgetreguleringen, er det dog en forudsætning, at udgiftsbehovet på
landsplan har været uændret i perioden. Denne forudsætning kan ikke testes
empirisk, men det synes dog rimeligt at antage, at udgiftsbehovet på
landsplan er nogenlunde konstant – i hvert fald på kort sigt.”4 Denne antagelse
vurderes ikke at være valid for analysen af specialundervisningsområdet, da
folkeskolereformen fra august 2014 medførte længere skoledage for eleverne
og dermed flere udgifter til undervisning.
VIVE har dog alligevel i den endelige rapport på opfordring fra MSB og MBU
medtaget en tabel (tabel 3.4), der klart viser, at der har været en stigning i
Aarhus Kommunes absolutte udgiftsbehov; blot er stigningen lidt mindre end
på landsplan. VIVE bruger imidlertid ikke denne information til noget i det
videre arbejde med modellen. Tabel 3.4 i rapporten er gengivet nedenfor:

Aarhus Kommune har i de seneste år arbejdet meget med social inklusion, og
har en målsætning om, at forskellen mellem udsatte børn og unge skal blive
mindre, og at begge grupper skal opleve en positiv udvikling over tid. Målinger
viser imidlertid, at der er stor forskel på udsatte børn og unge sammenlignet
med andre børn og unge. Forskellen mellem de udsatte børn og unge og alle
andre børn og unge fremgår af nedenstående tabel:
4

pp. 7
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Sammenlignet med tidligere er gabet ift. fravær og aflagte prøver blevet
større, mens forskellen i trivsel, karaktergennemsnit og opstart i
ungdomsuddannelse og kriminalitet er faldet. Der er dog på alle parametre
fortsat en stor forskel mellem de udsatte børn og unge og andre børn og unge.
Hvis det skal være muligt fortsat at minimere forskellene, nytter det derfor ikke
noget at indføre budgetmodeller, der begrænser indsatsen.
Endelig tager VIVEs model heller ikke højde for den demografiske udvikling,
idet befolkningstallet holdes konstant i modellen når det er udviklingen i det
relative udgiftsbehov der estimeres.
Det faktiske billede i Aarhus Kommune er at befolkningstallet er stigende. I
løbet af de kommende 10 år forventes det, at der vil ske en tilvækst på ca.
10.000 børn i Aarhus Kommune, hvilket er en stigning på 14,5 % i forhold til
børnetallet i 2016.
Tabel 2: Befolkningsfremskrivning for Aarhus Kommune 2016-2026
2016

2021

2026

Udvikling (2016-26)

0-4 år

19.122

21.703

24.171

26,4%

5-9 år

17.127

17.520

19.882

16,1%

10-14 år

16.314

17.298

17.692

8,4%

15-19 år

17.679

17.599

18.662

5,6%

Samlet

70.242

74.120

80.407

14,5%

Kilde: Budget og Planlægning, Aarhus Kommune

Socialforvaltningen har tidligere spurgt VIVE, om demografi ikke også burde
indgå i modellen. VIVE har svaret, at børnetallet også bør indgå i en
budgetmodel på området, men at de udelukkende er blevet bedt om at bidrage
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med det sociale element i en sådan model. VIVE mener imidlertid ikke, at det
vil være et problem også at indregne demografien i modellen. Det må derfor
medtænkes i en budgetmodel.
1.1.1 Regulering af budgettet til individrettede sociale foranstaltninger
og segregeret specialundervisning
Af rapporten fremgår det at: ”Udviklingen i det relative udgiftsbehov […] kan
anvendes direkte til regulering af den behovsafhængige del af områdernes
sektorbudget.”5 Denne konklusion er MBU og MSB ikke enige i.
Som nævnt ovenfor siger VIVEs analyser ikke noget om de absolutte niveauer
for budgettet til individrettede sociale foranstaltninger og segregeret
specialundervisning. Uden viden om udgangspunktet er det behæftet med
markant usikkerhed at bruge sådan en analyse som VIVE præsenterer til at
regulere budgetterne.
Ydermere understreger VIVE at: ”Det er dog en forudsætning for en
fastholdelse af det monetære serviceniveau, at udgiftsbehovet på landsplan
har været uændret i perioden. Det skyldes, at det er den relative udvikling i
udgiftsbehovet, som anvendes i budgetreguleringen.”6 Som nævnt ovenfor er
dette ikke en valid antagelse bl.a. grundet folkeskolereformen, og det faktum
at flere elever indstilles til et specialpædagogisk tilbud end hidtil.
Endelig bør der i det omfang der kan argumenteres for et faldende
udgiftsbehov i perioden ske en sammenligning med den faktiske udvikling i
budgetramme og forbrug i perioden. Der er således allerede sket besparelser
og budgettilpasninger i den analyserede periode på begge områder. Dette
bliver nærmere uddybet i det følgende.
1.1.2 Individrettede sociale foranstaltninger
Nedenstående Tabel 3 viser udviklingen i budgetramme og forbrug i perioden
2010-2016 for de individrette sociale foranstaltninger. Tabellen omfatter alle
udgifter til familie- børn- og ungeområdet i Aarhus Kommune, dog ikke udgifter
til administration, merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste efter
Servicelovens § 41 og § 42, der heller ikke indgår i VIVEs rapport.
Tabel 3: Udviklingen i budgetramme og forbrug, individrettede sociale
foranstaltninger, 2010-2016
1.000 kr., 2015-pl
Budgetramme

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
727.710 762.860 708.637 681.107 678.212 677.377 677.107

Regnskab

873.077 759.438 682.296 665.392 681.084 676.055 646.298

Kilde: Socialforvaltningen, MSB, Aarhus Kommune

5
6

pp. 7
pp. 31
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Faldet i budgetrammen fra 2010 til 2016 er på 7,0 %. Dette fald er altså
betydeligt større end det fald på 3,7 %, som VIVE anfører som den reduktion,
der skulle ske, hvis budgettet blev reguleret ud fra VIVEs model. Selv hvis
man accepterer VIVEs model for regulering af budgettet, vil der således være
behov for en forhøjelse af rammen med 3,3 %, hvis Aarhus Kommunes
serviceniveau skal være uændret.
Det kan i øvrigt tilføjes, at der i budget 2016 blev gennemført en række
besparelser med stigende beløb i en treårig periode. Det betyder, at der i 2017
er sket og i 2018 vil ske yderligere besparelser på området.
1.1.3 Specialundervisningsområdet
På
specialundervisningsområdet
er
økonomien
påvirket
af
folkeskolereformen. Folkeskolereformen betød en forøgelse af skolernes
produktivitet på 144 mio. kr. svarende til ca. 12 %, fordi hver lærer underviser
flere timer end tidligere.
Selv om folkeskoleområdet, og herunder også specialundervisningsområdet,
er blevet tilført flere midler i denne forbindelse, har denne tilførsel således ikke
betydet, at lærerne har bedre tid til at sikre inklusionen i hverdagen.
Tværtimod har lærerne nu langt kortere tid til at sikre inklusionen fordi der skal
undervises flere klokketimer i dag, end i 2009/2010.
Ydermere er det MBUs vurdering, at den længere skoledag betyder, at flere
børn får problemer med at mestre skoledagens længde. Dette tenderer også
til at presse specialundervisningsbudgetterne.

Endelig kan det nævnes, at der med Budget 2016 er vedtaget markante
besparelser på specialundervisningsområdet. Dette gælder som følge af
budgetreduktioner i regi af Tidlig Indsats projektet (ca. 10 mio. kr. ud af
støttecenterressourcerne på 72 mio. kr.) og det gælder også derved, at
klassekvotienten er øget fra 7 til 8 eller med 14% i udskolingen.
MBU finder kort og godt, at rapportens antagelser om, at folkeskolereformen
ikke har haft betydning for økonomien eller pædagogikken på området er
åbenlyst forkert.
At tage en statisk statistisk model, anvende den dynamisk over seks 6 år på
tværs af en stor reform og efterfølgende bruge et usikkert resultat til at udtale
sig om den økonomiske udfordring på området, finder MBU meget
bekymrende.
Hvis man i fortolkningen af data ydermere ser bort fra de mange besparelser,
der er gennemført fra 2009 og til i dag, så forøger man blot denne bekymring.
Dette er uddybet nedenfor.
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2) Specifikke bemærkninger til rapporten
2.1 Socioøkonomisk metode på specialundervisningsområdet
VIVEs analyse af specialundervisningsområdet er baseret på variable, der
næsten udelukkende kan kategoriseres som socioøkonomiske parametre. Af
de 10 mest væsentlige forklarende variable i forhold til at bestemme
udgiftsbehovet på landsplan i 2015/16 er det blot én variabel, der ikke kan
kategoriseres som et socialt parameter7.
Hertil er det vigtigt at påpege, at den primære målgruppe for
specialundervisning er børn og unge som har et fysisk og/eller psykisk
handicap, hvorfor socioøkonomiske faktorer såsom forældrenes indkomst og
uddannelse har begrænset eller ingen forklaringskraft. Et eksempel herpå er
børn diagnosticeret med en Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF), der
rammer på tværs af socialgrupper. Et andet eksempel er børn med ADHD og
ordblindhed, hvor højtuddannede forældre ofte gør en stor indsats for at få
deres børn visiteret til et specialundervisningstilbud.
På samme måde gælder det i MSB, at en stor del af målgruppen er børn med
handicap, hvor socioøkonomiske faktorer om f.eks. forældrenes uddannelse
og indkomst ikke har væsentlig betydning for, om børnene skal visiteres til et
tilbud på handicapområdet.
At der er andre faktorer på spil i forhold til at forudsige
specialundervisningsbehovet end dem VIVE inddrager i deres analyser
fremgår også af modellens relativt svage forklaringskraft (beregnet som
MacFadden Pseudo R2) på 0,163.8
Af de omfattede børn i analysen, er det knap 4 % af børnene i Aarhus, som
får et ekskluderende specialundervisningstilbud. Når VIVE skal illustrere sin
egen træfsikkerhed udvider man sit måleområde med 2,5 gange til de 10%
svageste. På trods heraf fanger man kun 50% af børnene. Ideelt set kunne
modellen fange 100% af børnene indenfor et spænd på 4%.
Der er således efter MBUs og MSBs vurdering tale om en svag statistisk
model på området, der skal behandles med stor varsomhed, hvis den bruges
til at træffe beslutninger med betydning for den pædagogiske praksis i Aarhus
Kommune.
Som anført ovenfor er der gode grunde til at forvente, at
specialundervisningsbehovet kun i et begrænset omfang er socialt betinget,
hvilket således også fanges af den svage modelpræcision. I MBUs egne

7
8

Elevens gennemsnitlige antal kontakter med alment praktiserende læge

Den substantielle fortolkning af Pseudo-R2 er relativt uklar.
Ifølge McFadden (1979) er en Pseudo-R2-værdi på mellem 0,2 og 0,4 er udtryk for at
modellen har en ”glimrende forklaringskraft”.
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fordelingsmodeller indgår der oplysninger om distriktets sociale karakteristika,
men elevtallet vægter min. 50 % i modellerne.
Det er MBUs vurdering, at den svage forklaringskraft til dels kan skyldes, at
analysens afhængige variabel indbefatter specialundervisning i både
specialklasse og på specialskole. Dette er problematisk, idet det ikke er den
samme målgruppe af elever, der modtager specialundervisning i
specialklasse og specialskole. Ydermere er der på tværs af kommunerne i
Danmark vidt forskellige praksis for hvorvidt man vælger at visitere til
specialklasse eller specialskole.
Endvidere inddrager analysen ikke de midler der bruges til inklusion på
normalområdet
(støttecenterressourcerne)
I
forhold
til
den
specialpædagogiske opgave, er det således kun ”toppen af isbjerget”
analysen berører. Man ser således ikke på de børn, hvor inklusionsindsatsen
lykkes.
MBU er bekymrede for, at en model med en relativt svag forklaringskraft
tillægges for stor vægt. Dette uddybes med de faktiske udviklinger i
henvisninger og visitationer på området jf. nedenstående afsnit.
Gruppen af børn der modtager specialundervisning er voksende, hvilket bl.a.
kan ses i antallet af indstillinger til PPR, der er vokset med 12,8 % på
dagtilbudsområdet i perioden 2011 til 2016 og med 8,2 % på skoleområdet i
samme periode. Denne tendens bekræftes ydermere af, at PPR i løbet af de
sidste år har nedlagt flere socio-emotionelle9 og generelle specialklasser og
erstattet dem med specifikke specialklasser, der i højere grad er målrettet
MBU med handicap.
2.2 Variablen ’barnets alder ved skolestart’
I den grundmodel VIVE anvender til at estimere Aarhus Kommunes relative
udgiftsbehov på specialundervisningsområdet indgår en variabel med
information om barnets alder ved skolestart blandt de forklarende variable.
Variablen bidrager med 14,5 % af modellens samlede forklaringskraft.10 MBU
har noteret sig, at 47% af det fald i udgiftsbehovet VIVEs analyse finder, kan
tilskrives netop denne variabel.
Andelen af elever, der er ældre end syv år ved skolestart er reduceret med 19
% fra skoleåret 2009/10 til skoleåret 2015/16.11 MBU tilskriver ikke denne
udvikling sociale baggrundsfaktorer, men snarere en større bevidsthed hos
forældrene om rettidig skolestart.

Specialklasser for normaltbegavede elever med omfattende
vanskeligheder indenfor adfærd, kontakt og trivsel.

9

10
11

Tabel 4.1, pp. 27
Tabel 4.5, pp. 32
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MBU finder, at modellen uden variablen for barnets alder ved skolestart er
mere retvisende. Først og fremmest findes den kausale sammenhæng
tvivlsom. Tidlig eller sen skolestart er tvivlsomt forbundet med social
udsathed, men i lige så høj grad et udtryk for et ønske om at varetage barnets
tarv.
2.3. Absolutte eller relative modeller
VIVE hævder, at den model man måler på bedst kan bruges på den relative
udvikling. Konkret nævner man, at sundhedsvariabler udvikler sig over tid, så
flere og flere borgere modtager sundhedsydelser. Men for langt hovedparten
af de 10 mest betydende variabler gør denne reservation sig ikke gældende.
Fx er elevens køn, elevens alder eller om elevens forældre er samboende jo
ikke udsat for en udvikling over en så kort periode som seks år.
MBUmener derfor, at man lige så vel kan se på den absolutte udvikling i
specialundervisningsbehovet som alene på den relative udvikling. Her viser
det sig, at modellen uden sene skolestartere måler et stigende behov for
specialundervisning.
Rapporten
understøtter
således
det
faktuelle
udgiftspres
på
specialundervisningsområdet, nemlig at der registreres et stigende behov for
ekskluderende specialundervisning på skolerne.
3) Opsamling og konklusion
MSB og MBU har i dette notat påvist en lang række problematiske forhold ved
den model, som VIVE har lagt frem.
Vigtigst i den forbindelse er det, at det relative udgiftsbehov ikke er egnet som
grundlag for budgetmodeller på området. Det er rigtigt, at der teoretisk set
også kan være problemer med at anvende det absolutte udgiftsbehov, men
det er mindst lige så problematisk at anvende det relative. At der kan være
problemer med det absolutte udgiftsbehov, kan således ikke i sig selv være
en begrundelse for at bruge det relative. Aarhus Kommunes udgifter bliver jo
hverken større eller mindre af, om udgifterne stiger eller falder i andre
kommuner.
Det er også problematisk, at modellen ikke inddrager den demografiske
udvikling, som naturligvis i høj grad vil have betydning. Der forventes i Aarhus
Kommune vækst i befolkningstallet, også i aldersgruppen 0-18 år, og det må
en budgetmodel tage højde for.
Herudover kan der påpeges nogle problemer med de variable, der indgår i
modellen, som ikke alle har den forklaringskraft, som modellen hævder.
MSB og MBU mener derfor ikke, at den fremlagte model er egnet som
grundlag for en revision af budgetmodellerne.
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Socioøkonomiske budgetmodeller
Spørgsmålet om der skal indføres socioøkonomiske
kriterier i Aarhus Kommunes budgetmodeller er et element
af evalueringen af Aarhus Kommunes økonomiske politik,
som foreløbig er dagsordensat til behandling i kommunens
politiske udvalg d. 7. marts 2018. Indstillingen fremsendes
derfor til orientering/drøftelse som forberedelse til den
eventuelle diskussion, der måtte opstå, hvis emnet af
Borgmesterens Afdeling bringes frem til drøftelse med
udvalget som en del af oplægget om den økonomiske
politik.
Som en del af budgetforliget for 2017 blev det vedtaget, at
der skulle igangsættes et arbejde med, hvordan
socioøkonomiske kriterier kan indgå i budgetmodellerne. I
den forbindelse skulle Borgmesterens Afdeling med
inddragelse af magistratsafdelingerne få foretaget
undersøgelser for Aarhus på områder, hvor
socioøkonomiske kriterier er relevante og fremlægge
resultaterne forud for budgetlægningen for 2018.
Det blev vedtaget i første omgang at se på det
specialiserede børneområde og
specialundervisningsområdet. KORA, nu VIVE, blev
engageret til at foretage analysen. Siden har VIVE også
udarbejdet et forslag for førskoleområdet, og der er planer
om at inddrage yderligere områder.
MBU og MSB har drøftet resultaterne af analysen, som har
nogle åbenbare svagheder, især at den baserer sine
konklusioner på det ”relative udgiftsbehov”, og ikke på det
absolutte. Aarhus Kommunes udgifter bliver jo hverken
større eller mindre af, om udgifterne stiger eller falder i
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andre kommuner. Det relative udgiftsbehov er derfor ikke
et velegnet grundlag for budgetmodeller på området. Hvis
der skal inddrages socioøkonomiske kriterier i
budgetmodellerne, bør det derfor ikke ske på baggrund af
de nu foreliggende forslag.
Ledelsen i MBU har bedt om et notat om VIVE-rapporten,
herunder problematikken om relativt kontra absolut
udgiftsbehov. MSB er blevet inddraget i udarbejdelsen af
notatet, da rapporten jo har lige stor betydning for de to
magistratsafdelinger, og på den baggrund foreligger der
nu et samlet udkast til notat.
Forslaget til fælles notat er vedlagt som bilag 1, mens
bilag 2 er selve rapporten fra VIVE. Det forventes
udelukkende, at mødedeltagerne orienterer sig i bilag 1.
Notatet går parallelt til rådmandsmøde i de to
magistratsafdelinger. Da VIVE’s rapport er teknisk tung, er
baggrundsnotatet forholdsvist detaljeret, hvorfor MBU
forventer at udarbejde en kortere og mere læsevenlig
udgave af notatet, som kan bruges i den videre
kommunikation til Børn og Unge-udvalget og faglige
organisationer m.v.
Efter udvalgsbehandlingerne af den økonomiske politik den
7. marts 2018, vil der blive udarbejdet et forslag til
revideret økonomisk politik, der forventes førstebehandlet
i byrådet d. 18. april 2018.

Bilag

Bilag 1: Baggrundsnotat vedrørende anvendelse af VIVErapporten, ”Udviklingen i Aarhus Kommunes udgiftsbehov
– En analyse af udgiftsbehovet på det specialiserede
børneområde og specialundervisningsområdet”
Bilag 2: Link til VIVE-rapporten:
https://www.kora.dk/media/7480947/11334_udviklingeni-aarhus-kommunes-udgiftsbehov.pdf
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Tidligere beslutninger

Socialforvaltningen

Lix: Klik her for at angive tekst.

Tlf.: 89 40 20 00

Sagsbehandler: Poul Krogsgård

E-post: social@aarhus.dk

E-post: pok@aarhus.dk
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Dokument Titel:

Orientering om samarbejde med Impact TV

Dagsordens titel

Orientering om samarbejde med Impact TV

Dagsordenspunkt nr

3.1

Indstilling
Til

Rådmanden

Fra

Beskæftigelsesforvaltningen

Dato

28. februar 2018

TV-eksperiment med Impact TV og
Danmarks Radio
1. Resume
Beskæftigelsesforvaltningen gennemfører et tveksperiment med Danmarks Radio og tvproduktionsselskabet Impact tv.
Eksperimentet handler om at undersøge, hvad der sker
hvis langtidsledige borgere får intensiv hjælp og vejledning
fra en erfaren socialrådgiver. Nedenfor gives en status på
eksperimentet og en kort beskrivelse af borgerne, som
deltager i eksperimentet.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Rådmandsmødet tager orienteringen til efterretning.
3. Baggrund
Tv produktionsselskabet Impact TV henvendte sig til
daværende Rådmand Thomas Medom med et ønske om at
lave et tv eksperiment.
Rådmanden takkede ja og det blev besluttet, at
udsendelserne skulle laves i et samarbejde med
Beskæftigelsesforvaltningen.

4. Effekt
5. Ydelser
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Der er planlagt 4 programmer af 43 minutters varighed,
som forventes sendt i efteråret 2018. Optagelserne
startede i august 2017.
I dokumentarserien får fire kontanthjælpsmodtagere et
tilbud om ekstra hjælp og støtte fra en engageret
jobkonsulent/socialrådgiver, som igennem et helt år vil
arbejde for at få kontanthjælpsmodtageren tilbage på
arbejdsmarkedet.
Jobkonsulenten/socialrådgiveren er
kontanthjælpsmodtagerens personlige rådgiver, og
borgeren er i projektperioden fritaget for at kommunikere
med andre job- og virksomhedskonsulenter i kommunen.

Borgere i eksperimentet
a

Jesper er en 48-årig mand, som er jobparat
kontanthjælpsmodtager. Beskæftigelsesmålet er jurist som han
klart fastholder og identificerer sig med.
Jesper bor alene, har en gift kæreste men ingen børn.
Der foreligger ingen aktuelle kendte helbredsmæssige
begrænsninger. Men af sagen fremgår det at Jesper blev
revalideret på grund af en depression i 2008.
Han har flere gange været indstillet til sanktionering – nogle
gange er det lykkes ham at undgå sanktionering.
Jesper er meget veltalende/argumenterende og er soigneret og
velklædt.
Jesper får ikke søgt anbefalede ordinære stillinger eller
overholder indgåede aftaler om at være opsøgende i forhold til
virksomheder.

b

Trine er en 52-årig kvinde, som er aktivitetsparat
kontanthjælpsmodtager. Trine har været på kontanthjælp i ca.
20 år
Hun er mor til to børn med diabetes og det tredje er
hørehæmmet.
Trine har en socialpædagogisk uddannelse fra 2003 – den var 10
år undervejs – og tilknytningen til arbejdsmarkedet har været 4
x jobtræning som pædagog siden 1995.
Den kreative side af Trine er vigtig og hun laver smykker og
keramikkunst som er solgt på julemarkeder og modsvaret i
kontanthjælpen.
Der foreligger ingen helbredsmæssige begrænsninger. Men Trine
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fortæller, at hun er træt og slidt efter alle de udfordringer som
livet med kronisk syge børn har givet. Hun ønsker ikke job som
pædagog.
Gennem vejledningssamtalerne kommer Tine frem til, at et job
som buschauffør, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.
Trine startede 2.1. 2018 på transportuddannelse i perioden 2.19.3.2018. Der er udstedt en jobgaranti ved bestået forløb.
Uheldigvis dumpede Trine med en fejl til teoriprøven den
26.1.men går op igen den 16.2.

c

Diana er 34 år og er jobparat kontanthjælpsmodtager. Diana har
været på offentligt forsørgelse
uddannelseshjælp/dagpenge/kontanthjælp stort set siden 2010
dog afbrudt af knap 2 år som kontorelev i 2013 og 14. Siden
færdiggørelsen af uddannelse i oktober 2014 har hun ikke opnået
fast tilknytning til en arbejdsplads selvom hun er meget
motiveret og aktiv jobsøgende. Hun har tidligere været i
uddannelsesforløb indenfor pædagog og køkken. Begge er
afbrudte pga sværhedsgrad eller helbred. Diana lider af "svage
håndled" som giver hende problemer ved løft og bøjning af
håndleddene.
Hun har også dårlige knæ p.ga svær overvægt.
Desuden lider Diana af en depression der er opstået af ledighed.
Dette udmønter sig periodevis med passivitet og
humørsvingninger
Diana bruger meget fritid på rollespil på nettet samt som aktiv i
foreningen ODA - for unge der lider af OCD/Depression/Angst.
Hun har to søstre med psykiske diagnoser og oplyser at hun har
haft en svær opvækst med en mindre begavet mor.

d

Hanan er en 34-årig kvinde fra Somalia. Hun er jobparat
kontanthjælpsmodtager.
Hun søger arbejde som køkkenmedhjælper,
pædagogmedhjælper og rengøringsassistent. Har tidligere haft
ordinær ansættelse i 4 år på Århus Universitet. Da Hanan har
problemer med det ene knæ kan hun ikke længere have
rengøringsarbejde.
Hanan har gået på brobygning på pædagogseminariet, men
opgav da skriftligt dansk voldte vanskeligheder. Har søgt
pædagogmedhjælper stillinger uden held.
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Hanans mand bor i Norge. Hun har 6 børn i alderen 1-13, men
har meget netværk i forhold til venner og familie. Hanan er
meget aktiv i lokalområdet og sidder i bydelsudvalget,
afdelingsbestyrelsen samt forskellige foreninger bl.a
bydelsmødre.
Hanan har været til vejledningssamtale på sosuskolen om
optagelse maj 2018 – hun kan blive optaget under forudsætning
af en bestået optagelsesprøve, som afholdes i april 2018.
Optagelsesprøven svarer til 9. klasses niveau i dansk og
matematik. Ved optagelse på uddannelse er det klarlagt, at
forsørgelsen på grundforløb 2 vil være SU.

6. Organisering
Projektet er udviklet i et samarbejde mellem
Beskæftigelsesforvaltningens stab, Dagpenge &
Kontanthjælp, Impact TV og Danmarks Radio.
7. Ressourcer
Den medvirkende virksomhedskonsulent er frikøbt af
Danmarks radio og Impact TV under projektforløbet.

Sagsnummer: 17/000313-10

Antal tegn: 5116

Beskæftigelsesforvaltningen

Sagsbehandler: Anne Marie Frederiksen

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: amfr@aarhus.dk

E-post: beskaeftigelse@aarhus.dk
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Referat for møde i Magistraten, 26. februar 2018
Mødereferat

Åben dagsorden
1. Møde med Børn og Unge-byrådets forretningsudvalg
Børn og Unge-byrådets arbejde med ordblindhed, trivsel m.m. blev drøftet.
2. Udtræden af byrådet samt ændringer på udvalgsposter mv.
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. februar 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 20. februar 2018.
3. Ny sammensætning af bestyrelsen for Aarhus Letbane
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. februar 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 22. februar 2018.
Der arbejdes for en model med tre uafhængige bestyrelsesmedlemmer.
4. Høringssvar, ny bane VVM Hovedgård - Hasselager
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. februar 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. februar 2018.
Flertalsgruppen kan ikke tiltræde indstillingen, men vil fremsende et alternativt forslag, som indgår i
byrådsbehandlingen.
5. Projekteringsbevilling, ombygning af Bautavej 1
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. februar 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 19. februar 2018.
Rådmand Jette Skive og rådmand Thomas Medom tog forbehold.
6. Lokalplan 1066, Erhvervsområde på Søren Frichs Vej - Endelig
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. februar 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. februar 2018.
Rådmand Jette Skive tog forbehold.
7. Til drøftelse: Udligning
Drøftet. Der arbejdes på notat til byrådet, som beskriver de fem modeller og peger på handlemuligheder.
8. Eventuelt

Borgmesteren orienterede om overenskomstsituationen.
Rådmand Bünyamin Simsek orienterede om Trafikministeriets undersøgelse af godkendelsesprocessen for
Aarhus Letbane.
Rådmand Bünyamin Simsek orienterede om status på ansættelsesproces for ny direktør.
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Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde
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7. marts 2018

Mødetid:
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Rådhuset, lokale 390
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SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
Dagsorden kort:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden
Evaluering af den økonomiske politik i Aarhus Kommune
Statistik vedrørende kontanthjælpsloftet
Udsættelsessager
Målregnskab 2017 for Socialforvaltningen og
Beskæftigelsesforvaltningen
6. Redegørelse vedrørende Handicapcentret for Børn
7. Drøftelse af forslag til to éndags udvalgsture
8. Evaluering af 12-12 seminar den 1.-2. marts 2018
9. Årshjul, orienteringer og katalog
10. Orienteringspunkter
11. Kurser og konferencer
12. Sager på vej til byrådet
13. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsorden for mødet.
Tid: 16.30-16.35 (5 min.)
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Bilag:
Dagsorden til møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 7.
marts 2018.

2. Evaluering af den økonomiske politik i Aarhus Kommune
Baggrund/formål: Drøftelse af evalueringen af den økonomiske
politik i Aarhus Kommune.
Metode: Mundtlig drøftelse.

Socialforvaltningen
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

Ansvarlig: Peder Pedersen og Ole Bjørnholt, Borgmesterens
Afdeling
Tid: 16.35 – 17.05 (30 min.)
Bilag:
- Evaluering af den økonomiske politik i Aarhus Kommune

3. Statistik vedrørende kontanthjælpsloftet
Baggrund/formål:
Præsentation
af
kontanthjælpsloftet for Aarhus Kommune.

statistik

vedr.

Metode: Mundtlig orientering og drøftelse.
Ansvarlig: Vibeke Jensen
Tid: 17.05 – 17.15 (10 min.)
Bilag:
- Statistik vedrørende kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen
Oplæg om statistik vedr. kontanthjælpsloftet

4. Udsættelsessager
Baggrund/formål:
udsættelsessager.

Udvalget

orienteres

om-

og

drøfter

Metode: Mundtlig orientering og drøftelse.
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 17:15 – 17.25 (10 min.)
Bilag:
 Redegørelse over udsættelsessager i 2017

5. Målregnskab 2017 for Socialforvaltningen og
Beskæftigelsesforvaltningen
Baggrund/formål:
Udvalget
drøfter
målregnskab
Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen.
Metode: Mundtlig orientering og drøftelse.

for
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Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen
Tid: 17.25 – 17.40 (15 min.)
Bilag:
- Målregnskab

6. Redegørelse vedrørende Handicapcentret for Børn
Baggrund/formål: Udvalget orienteres og drøfter redegørelsen
vedrørende Handicapcentret for Børn.
Metode: Mundtlig orientering og drøftelse.
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 17.40 – 17.55 (15 min.)
Bilag:

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. Udvalget drøfter forslag til indhold på de to udvalgsture.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 17.55 – 18.05 (10 min.)
Bilag:


8. Evaluering af 12-12 seminar 2018
Baggrund/formål: Udvalget evaluerer 12-12 seminaret den 1.-2.
marts 2018.
Metode: Mundtlig drøftelse
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 18.05 – 18.10 (5 min.)
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Bilag:

9. Årshjul, orienteringer og katalog
Baggrund/formål: På udvalgsmødet den 31. januar var der et
ønske om, at forvaltningen kom med en vurdering af, hvornår
orienteringer kan klares skriftligt, ligesom at der var et ønske om,
at der blev udarbejdet et katalog med mulige dagsordenemner i
løbet af året.
Metode: Mundtlig drøftelse
Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen
Tid: 18.10 – 18.15 (5 min.)
Bilag:
 Årshjul, orienteringer og katalog

10. Orienteringspunkter
A)
Baggrund/formål: Evt. orienteringer
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Lotte Henriksen & Vibeke Jensen
Tid: 18.15 – 18.20 (5 min.)

11. Kurser og konferencer mv.
Baggrund/formål: På hvert udvalgsmøde forelægges udvalget
en liste med kommende kurser, konferencer og aktiviteter, der er
mulighed for at deltage i.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 18.20 – 18.25 (5 min.)
Bilag
-

Kurser og konferencer
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12. Sager på vej til byrådet
Baggrund/formål: På hvert udvalgsmøde 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: 18.25 – 18.27 (2 min.)
Bilag
-

Sager på vej til byrådet

13. Evt.
Baggrund/formål:
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 18.27 – 18.30 (3 min.)
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Bordrunde:

