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Bilagsforside

Dokument Titel:

Referat - Rådmandsmøde - 24.01.18

Dagsordens titel

Referat

Dagsordenspunkt nr

1.2

Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse
Referat

Rådmandsmøde
24-01-2018 09:00
24-01-2018 11:00

Dato:
Tid:
Sted:

24. januar 2018
08:30 - 10:30
Rådmandens kontor, Rådhuset

Deltagere:

Kristian Würtz (KW)
Erik Kaastrup-Hansen (EKH)
Vibeke Jensen (VJ)
Lotte Henriksen (LH)
Bjarne Høyer Andresen (BHA)
Jeanette L. Hoppe (JLH)
Mia Brix Jensen (referent)

Afbud:
Fraværende:
Bemærk:

1 Til godkendelse
1.1 Dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
1.2 Referat
KW spurgt til punkt 1.4. Fattigdomsredegørelse og udsættelsessager. LH orienterede om
at sagen kommer på Rådmandsmødet efter vinterferie, sammen med
fattigdomsredegørelsen. Sagerne skal køre sammen. Målet er på udvalgsmødet den 22.
februar.
KW spurgte til punkt 2.1. Uddannelsesparathedsvurdering. Mødet skal aftales (O&L følger
op).
Med disse bemærkninger blev referatet godkendt.
1.3 Fusion af Center for Alkoholbehandling og Center for Misbrugsbehandling
I Socialpsykiatri og Udsatte Voksne er der igangsat en proces, hvor sammenlægning af
Center for Alkoholbehandling og Center for Misbrugsbehandling er undersøgt. Processen
kommer på baggrund af, at centerchefen for Misbrugsbehandlingen har valgt at gå på
pension pr. 28. februar 2018. Derfor har det været naturligt at se på den samlede
organisering af misbrugsområdet, som i dag består af Center for Alkoholbehandling og
Center for Misbrugsbehandling.

En eventuel fusion af de to center har således været i høring frem til 15. januar.
Høringen er sket ved inddragelse af centrenes ledere, medarbejdere, LMU og drifts-MED
samt relevante samarbejdspartnere.
På baggrund af høringssvarene lægges der med nærværende indstilling op til, at
rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse træffer beslutning om fusion. Ved
godkendelse af fusionen træder den nye organisering med ét center i kraft pr. 1. maj
2018.
Indstilling om at rådmanden:
1) Godkender sammenlægning af Center for Alkoholbehandling og Center for
Misbrugsbehandling
2) Tilslutter sig, at centerchefen for det nye sammenlagte center i tiden efter
sammenlægningen kan tilpasse ledelse, tilbud og indsatser mv. efter dialog med
driftschefen.
LH præsenterede indstillingen, herunder at der er solide faglige argumenter for at lægge
de to centre sammen. Såfremt indstillingen tiltrædes vil centrene fortsat have to fysiske
adresser, det er kun administrationen der lægges sammen.
KW bemærkede indledningsvis, at det vil være en fordel, hvis han havde haft det
materiale, der har været sendt i høring.
KW bemærkede, at der skal være opmærksomhed på:
 De udfordringer, som SUV står overfor fremadrettet.
 At de samlede ressourcer bliver anvendt borgerrettet.
EKH bemærkede, at vi skal være opmærksomme på, at der ikke er tale om en
opgradering af de borgerrettede aktiviteter.
Med forbehold for disse bemærkninger blev indstillingen godkendt.
(SOC følger op).
2 Til drøftelse
2.1 Beskæftigelsesforvaltningens samarbejde med folkekirken og de diakonale
organisationer
Denne indstilling giver en orientering om samarbejdet på det beskæftigelsesrettede
område mellem BEF, de fire provstier i Aarhus kommune og de diakonale organisationer.
Ligeledes gives en orientering om samarbejdet med ovenstående parter på
frivilligområdet.
Indstilling om, at
1) rådmanden orienteres om samarbejdet mellem BEF og de kirkelige organisationer.
2) det fremadrettede samarbejde mellem MSB, de fire provstier i Aarhus kommune og de
diakonale organisationer drøftes.
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VJ bemærkede, at BEF ønsker at gennemføre et effektstudie.
KW ønsker en orientering om netværkskonferencen fællesom på rådmandsmødet i næste
uge.
Med forbehold for denne bemærkning tog KW orienteringen til efterretning.
(BEF følger op og inddrager SOC)
3 Til orientering
3.1 Regeringens forslag til regelforenkling og adfærdsændringen forudsat i
erhvervspakken
Regeringen fremlagde i november 2017 sit udspil til en mere enkel og ubureaukratisk
beskæftigelsesindsats. I november blev der indgået forlig om den såkaldte
”Erhvervspakke” mellem V, K, LA, DF og R.
Denne indstilling giver en kortfattet beskrivelse af indholdet af aftalerne, samt orienterer
om de økonomiske konsekvenser.
Indstilling om, at
1) Rådmanden tager orienteringen til efterretning
2) Der på embedsmandsniveau indledes drøftelser med Borgmesterens Afdeling (BA)
omkring håndtering af regelforenklingerne
VJ orienterede om status på forhandlinger og de økonomiske konsekvenser.
Deltagerne drøftede orienteringen.
BHA bemærkede, at analysen med BA betyder, at vi skal genbesøge konsekvenserne af
regelforenkling.
EKH orienterede om en henvendelse fra Odense om at mødes om emnet. KW vil gerne
deltage i mødet (O&L følger op).
KW ønsker at blive klædt på i forhold til økonomistyring på området, fx notat med
kommentering af de forskellige elementer. (Økonomi følger op).
KW godkendte, at emnet drøftes med BA på embedsmandsniveau.
(BEF følger op sammen med Økonomi).
3.2 Orientering fra Magistraten
KW orienterede om mødet i Magistraten.
3.3 Orientering om udvalgsmødet
EKH orienterede om, at der et notat på vej til rådmanden om kultur og praksis i
udvalgsarbejdet.
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LH bemærkede, at det er vigtigt at udvalget får taget stilling til kadencen for
orienteringsager mv.
KW orienterede om mødet med udvalgsformanden.
MSB skal udarbejde en skitse for 12 til 12 seminaret, skal være klar til udvalgsmødet i
næste uge. Dvs. den skal sendes ud sammen med materialet i morgen (BEF og SOC
følger op).
Det kan overvejes om orienteringspunkter fremadrettet skal rykkes frem på
dagsordenen.
KW kan ikke deltage i udvalgsmødet i næste uge.
(BEF og SOC følger op).
3.4 Bordrunde
Kort drøftelse af mødet med Børne- og Socialministeren i morgen. (O&L følger op).
EKH orienterede om byrådsseminaret.
VJ orienterede om:
 Et møde med Brabrand Boligforening i forhold til udsatte boligområdet.
 SKILLS, og et kommende møde med de 4 vindende elever fra Aarhus og deres
ledere. Mødet skal gerne være på mandag d. 29. januar. (BEF følger op –
Kommunikation kan hjælpe med pressedelen)
 De blå stjerner, rollemodeller for unge Somalier.
 At hun deltog i et udvalgsmøde på beskæftigelsesmøde i KBH. BEF skal byde ind
med et notat.
JLH orienterede om et fælles udspil om sygefravær fra MSO.
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Orientering om konferencen Fælles om det
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Dagsordens titel

Orientering om konferencen: ”Fælles om
det sociale ansvar”

Dagsordenspunkt nr

3.1

Indstilling
Til

Rådmanden

Fra

Beskæftigelsesforvaltningen

Dato

26. januar 2018

Orientering om konferencen ”Fælles om det
sociale ansvar”, d.23 januar 2018
1. Resume
Bag initiativet ”Fælles om det sociale ansvar” står Aarhus
Stift og biskop Henrik Wigh-Poulsen. Projektet ledes af
Diakoniudvalget i stiftet.
Formålet med konferencen var at skabe lokale netværk og
samarbejdsmuligheder.
Denne indstilling beskriver kort indhold og forløbet af
konferencen.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Orienteringen om konferencen tages til efterretning
3. Baggrund
Konferencen dannede ramme for 175 deltagere fra 10
østjyske kommuner. Der var 26 deltagere, fra Aarhus,
udover oplægsholdere.
Konferencen havde fokus på socialt udsatte og var en
blanding af oplæg og workshops i grupper. I gruppe 1 blev
drøftelserne omkring målgruppen udvidet til også, at
omhandle ledige og andre potentielt udsatte grupper.
Perspektivet på konferencen var, hvordan vi sammen
styrker samarbejdet lokalt og i praksis. En konklusion var,
at det blandt andet kræver stor indsigt i hinandens
områder, samt at vi italesætter udfordringer og stiller krav
til hinanden.
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Kirker og organisationer efterspørger bl.a. tilgængelighed
af viden og samarbejdsressourcer i kommunerne.
Kirkerne har en stor skare af frivillige, blandt andet i de
lokale menighedsråd. Her er det interessant at undersøge,
om de kan komme i spil i andre sammenhænge.
Konferencen var startskuddet til lokale samarbejder. Der
blev der lavet flere kaffeaftaler mellem kommunens
ansatte og præster. En hel konkret opgave for MSB blev at
formidle kontakt mellem Provst Esben Andersen og
repræsentanter fra SOC, der kan hjælpe med at afklare
behovet for et værested for unge med diagnoser.
Det er i øvrigt aftalt at BEF sørger for at invitere
deltagerne med til Frivilligbørsen, der afholdes under
Folkets Møde i forbindelse med Frivillighovedstad ’18.
Arrangørerne af konferencen udsender referat i uge 5.
Der afholdes en opfølgende konference d.31 januar 2019.
4. Effekt
BEF følger op på effekten af de beskæftigelsesrettede
indsatser, der er iværksat hos Folkekirken og de diakonale
organisationer.
5. Ydelse
6. Organisering
7. Ressourcer
-

Sagsnummer: 18/000126-7

Antal tegn: 2.316

Beskæftigelsesforvaltningen

Sagsbehandler: Pernille Brandt

Tlf.: 89 40 20 00

Tlf.: 21 19 07 92
E-post: perbra@aarhus.dk

dfg

side 2 af 2

Bilagsforside

Dokument Titel:

Referat for møde i Magistraten 29.01.18

Dagsordens titel

Orientering fra Magistraten

Dagsordenspunkt nr

3.2

Referat for møde i Magistraten, 29. januar 2018
Mødereferat

Åben dagsorden
1. Anlægsregnskaber for 12 almene boliger i Skødstrup
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. januar 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 21. december
2017.
2. Cykelhandlingsplan 2017 - Endelig vedtagelse
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. januar 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. december 2018.
Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold for
udmøntning.
Teknik og Miljø udarbejder notat.
3. Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2018 - 2021
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. januar 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. december 2017.
Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek, Marc Perera Christensen og Maria Sloth tog forbehold.
4. Udvikling af Erhvervspark Skejby Nord
Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. januar 2018 anbefaler, at
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 27. november 2017.
Maria Sloth tog forbehold.
5. Forslag fra EL om hav- og fiskeripolitik
Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 29.
december 2017, som Magistraten kan henholde sig til.
Rådmand Jette Skive og Marc Perera Christensen tog forbehold.

Rådmand Thomas Medom tog forbehold med hensyn til, at Aarhus Kommune bør tage en mere aktiv linje på
området.
Maria Sloth henholder sig til det oprindelige forslag.
6. Forslag fra Venstre: Gør livet lettere for kommunens frivillige
Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices
udtalelse af 8. december 2017, som Magistraten kan henholde sig til.
Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen henholder sig til det oprindelige forslag.
7. Eventuelt
Byrådskonference i sidste uge blev drøftet.
Henvendelse fra Aarhus Musikskole blev drøftet.

Lukket dagsorden
8. Ny direktør i Teknik og Miljø - Job- og personprofil
Drøftet.

Link til referat:
http://www.aarhus.dk/da/politik/Magistraten/Tidligere-moeder/2018/2018-01-29/Referat-81ae.aspx
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Dagsorden til mødet i Social- og
Beskæftigelsesudvalget den 31. januar
2018

Dagsordens titel

Orientering om udvalgsmødet

Dagsordenspunkt nr

3.3

Emne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato:

31. januar 2018

Mødetid:
Mødested:

Kl. 16.30 - 18:30
Rådhuset, lokale 390

25. januar 2018
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SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
Dagsorden kort:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Byrådshenvist sag: Forventet regnskab 2017 og
tillægsbevillinger – MSB
3. Orienteringspunkter
4. Input til program for 12-12 seminar den 1.-2. marts 2018
5. Fortsat drøftelse af udvalgsarbejdet i Social- og
Beskæftigelsesudvalget
6. Udkast til årshjul for 2018
7. Kurser og konferencer
8. Sager på vej til byrådet
9. 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 31.
januar 2018.

2. Byrådshenvist sag: Forventet regnskab 2017 og
tillægsbevillinger - MSB
Baggrund/formål: Udvalget drøfter den byrådshenviste sag.
Metode: Mundtlig drøftelse
Ansvarlig: Bjarne Høyer Andresen

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

Tid: 16.35 – 16.55 (20 min.)

25. januar 2018
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Bilag:
- Indstilling
Bilag 1: Bevillingsskema
Bilag 2: Beskrivelse af ”Fra ufaglært til faglært”
Bilag 3a: Bevillingsskema – saldokorrektioner
Bilag 3b: Bevillingsskema – tillægsbevillinger
Byrådsdebat
-

Besvarelse fra MSB på spørgsmål fra byrådsdebatten

3. Orienteringspunkter
A)
Baggrund/formål:
Socialforvaltningen.

Orientering

om

konkret

sag

i

Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 16.55 – 17.00 (5 min.)
B)
Baggrund/formål: Evt. øvrige orienteringer
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Lotte Henriksen & Vibeke Jensen
Tid: 17.00 – 17.05 (5 min.)

4. Input til program for 12 – 12 seminar den 1.-2. marts 2018
Baggrund/formål: Udvalget kommer med input og ønsker til
programmet for 12 – 12 seminaret den 1.-2. marts 2018.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 17.05 – 17.20 (15 min.)
Bilag:
- Notat om program for 12-12 seminar

5. Fortsat drøftelse af kultur og praksis for udvalgsarbejdet i
Social- og Beskæftigelsesudvalget
Baggrund/formål: Udvalget drøfter fortsat kultur og praksis for
udvalgsarbejdet i indeværende periode.
Metode: Mundtlig orientering og drøftelse
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 17:20 – 17.40 (20 min.)
Bilag:
 Udkast til kultur og praksis for udvalgsarbejdet
 Temaer vedr. kultur og praksis til drøftelse i det nye udvalg

6. Udkast til årshjul for 2018
Baggrund/formål: Udvalget præsenteres for udkast til årshjul for
2018, der indeholder en foreløbig oversigt over forventede sager i
indeværende år.
Metode: Mundtlig orientering og drøftelse
Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen
Tid: 17.40 – 17.50 (10 min.)
Bilag:
- Udkast til årshjul for 2018

7. 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: 17:50 – 17.55 (5 min.)
Bilag
-

Kurser og konferencer

25. januar 2018
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8. 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: 17.55 – 18.00 (5 min.)
Bilag
-

Sager på vej til byrådet

9. Evt.
Baggrund/formål:
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 18.00 – 18.05 (5 min.)
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