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Afbud:
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1 Til godkendelse
1.1 Dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
1.2 Referat
Referatet blev godkendt.
1.3 Projektsamarbejde med Lodz i Polen
Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Lodz Kommune om et projektsamarbejde
om udvikling af en innovativ, digital løsning til inklusion af socialt ekskluderede i Lodz,
som er kendetegnet ved en relativ høj ledighed og en stor gruppe fattige uden væsentligt
forsørgelsesgrundlag. Projektet skal finansieres af midler fra EU’s Socialfond i et polsk
underprogram.
Indstilling om:
At 1) Beskæftigelsesforvaltningen indgår som projekt-partner i det omtalte projekt.
VJ præsenterede indstillingen. Beskæftigelsesforvaltningen vurderer, at vi med
udgangspunkt i både erfaring og viden kan bidrage positivt til projektet.



VJ bemærkede, at udgifterne til projekterne finansieres via EU-midler.
Samarbejdet har dannet ramme om ungdomsprojekter og EU.



VJ bemærkede derudover, at projektet kan give positiv synergi ift. ’Job On the
Run’.

KW bemærkede, at det er vigtigt med et perspektiv på, hvilke erfaringer Aarhus kan
hente ud af projektet. Det bør i den forbindelse udfoldes yderligere, hvilke forventninger
vi har til udbytte og gerne med en opfølgning herpå.
Indstillingen blev godkendt med ovenstående bemærkninger.
(BEF følger op)
1.4 Byrådsindstilling 2017 om fattigdom i Aarhus Kommune
Der er udarbejdet en årlig afrapportering om udviklingen i fattigdom i kommunen.
Orientering er udarbejdet til byrådet på baggrund af den aarhusianske
fattigdomsgrænse, jf. byrådets beslutning af 4. november 2015.
Indstilling om:
At 1) Byrådsindstilling vedrørende orientering om fattigdom i Aarhus Kommune
godkendes og fremsendes til Byrådet via Magistraten
VJ præsenterede indstillingen. Rapporteringen viser bl.a., at antallet af modtagere af
overførelsesindkomster, der er under fattigdomsgrænsen, er faldet fra 1.555 i september
2016 til 1.523 i september 2017.
BHA bemærkede, at det kan overvejes at indskrive investeringsmodeller og småjobs.
BHA bemærkede derudover, at der potentielt kan tænkes en særlig indsats eller
investeringsmodel over for de unge, som er omfattet af fattigdomsproblemstillingen.
LH bemærkede i tillæg, at rapporten om fattigdom tidligere er blevet forelagt byrådet
sammen med en oversigt udviklingen af udsættelsessager. Det skal undersøges, om
udsættelsessagerne kan medtages ved fremsendelsen.


KW bemærkede, at det kan være relevant med en Aarhus-vinkel på AE’s seneste
analyse om stigning i antallet af fattige børn.



Der bør derudover tænkes i om der kan kommunikeres på en af hovedhistorierne i
rapporteringen i forbindelse med fremsendelsen. (O&L inddrages).

Indstillingen blev henvist til genfremsendelse på det kommende rådmandsmåde d. 24.
januar.
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(BEF følger op)
2 Til drøftelse
2.1 Rapport om uddannelsesparathedsvurdering (UPV)
Alle elever i 8., 9. og 10. klasse på folke- og privatskoler i Aarhus Kommune skal have
foretaget en vurdering af uddannelsesparatheden (UPV). Skolerne gennemfører en
vurdering og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) foretager på baggrund heraf den
endelige UPV senest d. 15/1.
Rapporten for 2018 fremlægges her til orientering og drøftelse.
Indstilling om:
At 1) Rapport om uddannelsesparatheden for 2018 fremlægges til orientering med
drøftelse af perspektiverne i forhold til den videre indsats.
VJ præsenterede indstillingen. Mødekredsen drøftede derpå rapporten og den skitserede
udvikling.


KW ønsker at invitere MBU’s rådmand til et møde for at drøfte problemstillingen,
gerne i uge 6. (O&L følger op)



Der udarbejdes et udkast for en dagsorden for mødet med TM. Kan indeholde
forslag til andre problemstillinger, der bør drøftes.



Der udarbejdes relevant baggrundsmateriale til brug for mødet

(BEF følger op)
2.2 Introseminar - Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 1.-2./3-2018
Den 1.-2. marts 2018 er der reserveret tid til afholdelse af et introduktionsseminar for
Social- og Beskæftigelsesudvalget. Med denne indstilling lægges der op til en indledende
drøftelse af indhold og proces for seminaret.
Indstilles om:
At 1) Overvejelser om Social- og Beskæftigelsesforvaltningens introduktionsseminar den
1.-2. marts 2018 drøftes.
EKH præsenterede indstillingen.
Udover udvalgsmedlemmerne foreslår forvaltningen deltagelse fra direktøren, de to
forvaltningschefer, driftschefer og de to fuldmægtige, der servicerer udvalget.
BHA bemærkede, at det også bør overvejes et tydeligere fokus på de tværgående forhold
i MSB.

Side 3

KW bemærkede i den forbindelse, at der også kunne indtænkes fokus på samarbejdet på
tværs af Magistratsafdelingerne.
KW fremhævede bl.a.:
 Positivt med tid til uformel dialog og samvær mellem medlemmerne.


Det kan overvejes, om der skal inviteres en ekstern gæst til at give et blik udefra.

Seminaret skal give et bredt indblik i, hvad forvaltningen laver.
Det blev besluttet at:


Udvalgsformanden skal inddrages som led i udformningen af seminaret.



Lokationen bør overvejes.



Derudover inddrages eventuelle ideer og ønsker fra udvalgsmødet



KW indkalder udvalgsformanden til et møde med særskilt fokus på seminaret.
Mødet afholdes i starten af uge 4 af hensyn til at kunne booke aftale/lokaliteter
(O&L følger op)

(BEF og SOC følger op)
3 Til orientering
3.1 Orientering fra Magistraten
KW orienterede kort fra Magistraten.
3.2 Orientering om Udvalgsmødet
LH orienterede kort om udvalgsmødet.
3.3 Bordrunde
LH orienterede om, at vi afholde et visionsseminar vedr. borgernes psykiatrihus med
bruger og repræsentanter. Rådmanden og udvalget inviteres. (SOC følger op)
LH orienterede om aktuelle begivenheder i forbindelse med frivillighovedstad.
BHA orienterede om forventet regnskab, som skal forelægges udvalg/byråd. Økonomi
forbereder materiale til KW forud for møde med partigruppen (Økonomi følger op).
VJ udleverede på mødet en oversigt over potentielle besøgssteder. Udkastet indgår som
led i en besøgsplan. (O&L følger op)
VJ orienterede om status ift. Ovartaci.
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Rådmandsindstilling
Til

Rådmanden

Fra

Socialforvaltningen

Dato

24. januar 2018

Åben dagsorden

Fusion af Center for Alkoholbehandling og
Center for Misbrugsbehandling
Godkendelse af fusion af centre på misbrugsområdet.
1. Resume
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
driftsMED 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.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) rådmanden godkender sammenlægning af Center for
Alkoholbehandling og Center for Misbrugsbehandling
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Misbrugsbehandling
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At 2) rådmanden tilslutter sig, at centerchefen for det nye
sammenlagte center i tiden efter sammenlægningen kan
tilpasse ledelse, tilbud og indsatser mv. efter dialog med
driftschefen
3. Baggrund
Baggrund for fusionen
Centerchefen for Misbrugsbehandlingen har opsagt sin
stilling med virkning fra 28. februar 2018 for at gå på
pension. Det gør det naturligt at se på organiseringen af
rusmiddelsområdet, der i dag er organiseret i to centre;
Center for Misbrugsbehandling og Center for
Alkoholbehandling.
De to centre har henholdsvis 77 og 42 årsværk. Centrene
foreslås sammenlagt med henblik på at fremtidssikre og
styrke misbrugsområdet i Socialforvaltningens samlede
palet af tilbud.
Om Center for Alkoholbehandling
Centeret tilbyder behandling af alkoholproblemer for
borgere over 18 år og deres pårørende. Behandlingen kan
ske både som individuelle forløb, gruppeforløb, og som
forløb rettet mod hele familien. En del af centret er
ABCafeen, der er et tilbud om samvær. Cafeen drives efter
Serviceloven § 104. Behandlingsindsatserne er efter Lov
om Sundhed § 141. Der er i Center for Alkoholbehandling
også tilbud om medicinsk behandling af abstinenser og
trang samt antabusbehandling.
Om Center for Misbrugsbehandling
Centeret tilbyder behandling af borgere over 18 år med
stofproblemer. Centret er opdelt med forskellige
funktioner:


Rådgivningen. Rådgivning og tilbud til voksne med
stofmisbrug



X-rus. Behandling for misbrug af hash, kokain,
ecstasy og amfetamin



Ambulant, anonym stofbehandling



Sundhedsteamet. Behandling med
substitutionsmedicin. Koordination af indsatsen
omkring fysisk helbred - herunder kontakt til egen
læge, hospital og eventuelt hjemmeplejen
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Kontakthuset. Dagtilbud til 65 af de mest udsatte
borgere i misbrugsbehandling



Halvvejshuset. Midlertidigt stop på vej mod egen
bolig



Madam Grøn. Stoffrit værested med fokus på sociale
aktiviteter, tilknytning til arbejdsmarkedet eller
uddannelsessystemet



En forebyggende indsats, råd og vejledning på
ungdomsuddannelserne og erhvervsskoler

Den sociale behandlingsindsats lovgrundlag sker efter
Serviceloven § 101. Den medicinske behandling sker efter
Sundhedsloven §142.
Med en sammenlægning af de to centre vil de to
nuværende centerchefstillinger blive nedlagt. De to centre
vil blive samlet under et center under ledelse af centerchef
med nydefineret kompetence. Stillingen som centerchef
for det nye center vil blive opslået.
Af faglige argumenter for samling af de to centre kan
blandt andet nævnes


Fælles fagligt grundlag med respekt for forskellighed
og kultur inden for de to misbrugsområder



Mere robust organisation, hvilket er med til at
styrke samarbejdet med eksterne parter og med
mulighed for at kunne sætte aftryk på politiske
dagsordener



Fælles kompetenceudvikling, hvor fokus blandt
andet er på virksomme behandlingsmetoder og
tilgange i forhold til borgere med et stofmisbrug og
borgere med et alkoholmisbrug



Fælles forebyggelsesstrategi, hvor fokus er på de
fælles faresignaler, der er hos borgere, som er på
vej ud i et misbrug

Inputs fra høringen
Høringen har varet fra 15. december 2017 til 15. januar
2018. Høringsparterne har været LMU i begge centre,
driftsMED, brugerorganisationer samt samarbejdsparter
for de to området. En samlet liste over høringsparter
fremgår af bilag 2. Der er indsendt ni høringssvar. Forslag
om fusion har ikke været behandlet i HMU.

Fusion af Center for
Alkoholbehandling og Center for
Misbrugsbehandling
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Alle høringssvar udtrykker overvejende positive
tilkendegivelser af en fusion af de to centre. Det vedrører
primært behandling af borgere med dobbeltmisbrug samt
mulighed for gensidig læring og sparring i faglige,
specialiserede miljøer. De positive høringssvar kommer fra
medarbejdere såvel som eksterne samarbejdsparter.
Høringssvarene udtrykker dog også, at der er en række
opmærksomheder i en kommende fusion.
Medarbejdergrupperne beskrives som værende forskellige;
det ønskes, at den specialiserede ydelse på begge
misbrugsområder skal bibeholdes; det udtrykkes også, at
ledelsen skal have fokus på medarbejdertrivslen i
fusionsprocessen mv. Opmærksomhedspunkterne tages
med i det videre arbejde med fusionen.
Udover høringssvar havde driftschefen møde med Udsatte
rådet 10. januar, hvor en kommende fusion blev drøftet.
Udsatte rådet ser positivt på en kommende fusion.
4. Effekt
Hvorfor sammenlægning?
Center for Misbrugsbehandling og Center for
Alkoholbehandling er begge kendt for deres dygtighed og
høje faglighed i forhold til deres forskellige specialer.
Argumenterne for en sammenlægning er flere, herunder
kan blandt andet nævnes følgende positive effekter ved en
sammenlægning:


Bedre sammenhæng og større effekt af tilbud for
det stigende antal af borgere med et
blandingsmisbrug



Omprioritering af en nuværende centerchefløn til
borgerrettede aktiviteter.



Styrke de eksisterende sammenhænge og overlap i,
hvad der er virksomme behandlingsmetoder og
tilgange i forhold til borgere med et stofmisbrug og
borgere med et alkoholmisbrug



Udvidelse af målgruppe for centrets opsøgende
tilbud

Hvad vil være pejlemærkerne for en sammenlægning?

Fusion af Center for
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Misbrugsbehandling
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Såfremt rådmanden tiltræder, at de to centre skal
sammenlægges vil den videre fusion blive planlagt af den
ny centerchef i dialog med driftschefen.
En ny centerchef vil i forbindelse med etableringen af et
nyt Rusmiddelcenter få følgende pejlemærker, der skal
arbejdes med i centret:


Etableringen skal foregå i en inddragende proces
med brugere, medarbejdere, ledere og
samarbejdspartnere



Aktivt medspil i den videre udvikling og
implementering af en Recovery-orienteret tilgang



Fælles administration og udviklingsenhed



Fælles opsøgende indsats. I den sammenhæng skal
der særligt fokus på behandling af borgere med
misbrug på socialpsykiatriske botilbud. Derudover
skal der være fokus på hjemløse borgere med et
misbrug



Fælles strategi i forhold til forebyggelse. Målet med
strategien skal være, at flere aarhusianere skal
have hurtig hjælp for deres problemer med alkoholeller stofmisbrug



Ved relevant inddragelse af gode erfaringer fra
andre kommuner – herunder blandt andet
Københavns Kommune, der netop har gennemgået
en større omorganisering på området



Nye fagligheder og udvikle nye samarbejder

En sammenlægning af Center for Alkoholbehandling og
Center for Misbrugsbehandling vil således ikke umiddelbart
betyde fysiske flytninger af de borgerrettede tilbud,
ligesom der ikke umiddelbart ses på sammenlægninger af
konkrete indsatser. Der vil løbende ske en tilpasning af
tilbud, indsatser mv. ud fra en betragtning om at kunne
levere ydelser, der er tidssvarende og robuste.
5. Ydelse
Driftschefen orienterer 25. januar, mundtligt og skriftligt,
om rådmandens beslutning.
6. Organisering
Organisatorisk sammenlægges de to centre under én
centerchef.

Fusion af Center for
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Dette forventes at ske pr. 1. maj 2018. I forbindelse med
centerdannelsen etableres en fælles administration og
udviklingsenhed. Et udkast til en mere specificeret tidsplan
for en sammenlægning af centrene fremgår nedenfor:
Tid

Indhold

Ansvarlig

24. januar

Rådmandsdrøftel

Rådmand Kristian

se og beslutning

Würtz

om
sammenlægning
eller ej
25. januar

Mundtlig og

Driftschef Niels

skriftlig

Schwartz

orientering i
begge centre om
rådmandens
beslutning
Uge 5 og 6

Udarbejdelse af

Driftschef Niels

stillingsopslag for

Schwartz

centerchef
Uge 5-13

Udformning af ny

Driftschef Niels

struktur for MED

Schwartz i

og arbejdsmiljø

samarbejde med
relevante MEDudvalg samt
Organisation og
Ledelse

Uge 7-10

Uge 11-13

Centerchefstillig i

Driftschef Niels

opslag

Schwartz

Samtaler og

Driftschef Niels

lønforhandling

Schwartz

med kommende
centerchef
1. maj

Ny centerchef for

Driftschef Niels

et ny samlet

Schwartz og ny
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Rusmiddelcenter

Centerchef

tiltræder.
Stillingerne som
centerchef i
Center for
Alkoholbehandlin
g og Center for
Misbrugsbehandli
ng nedlægges.
Ny
centerstruktur
opstartes med
fælles
administration og
udviklingsenhed.
Der opstartes en
inddragende
fusionsproces.
Såfremt rådmanden træffer beslutning om
sammenlægningen af centrene, vil der i perioden fra 1.
marts 2018 til 1. maj 2018 blive en konstitueret
centerchef i Center for Misbrugsbehandling.
Arbejdstitlen for et nyt center er ”Rusmiddelcenter
Aarhus”. Driftschef Niels Schwartz vil på sit møde med
centrene 25. januar drøfte eventuelle alternative navne.
Der tages udgangspunkt i de navne, der er nævnt i
høringssvarene.
De allerede etablerede MED udvalg eksisterer som
minimum frem til en sammenlægning. Der vil dog i
forbindelse med ny centerstruktur blive etableret en ny
struktur for MED – og arbejdsmiljø. Driftschef Niels
Schwartz vil igangsætte dette arbejde, såfremt rådmanden
træffer beslutning om en sammenlægning af centrene i 25.
januar.
I forlængelse af implementeringen af sammenlægningen
kan centerchefen, efter dialog med driftschefen, løbende
tilpasse organiseringen af centret, tilbud, indsatser mv.

Fusion af Center for
Alkoholbehandling og Center for
Misbrugsbehandling
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7. Ressourcer
Sammenlægningen har ikke betydning for de samlede
ressourcer, der anvendes på området. Sammenlægningen
sker inden for de to centres eksisterende budgetter, og
staben i Socialforvaltningen understøtter
sammenlægningsprocessen.
De ressourcer, der spares ved nedlæggelsen af
centerchefstillingen, vil således blive anvendt på
borgerrettede aktiviteter med henblik på at lette tilgangen
til behandlingen for borgere med et misbrug på
boformerne.

Bilag
Bilag 1:

Oversigt over høringssvar

Bilag 2:

Liste med høringsparter

Bilag 3:

Alle høringssvar

Tidligere beslutninger
8. november: Rådmanden godkendte, at der igangsættes
høring vedrørende sammenlægning af Center for
Alkoholbehandling og Center for Misbrugsbehandling

Socialforvaltningen

Lix: Klik her for at angive tekst.

Tlf.: 89 40 20 00

Sagsbehandler: Uffe Melgaard Pedersen

E-post: social@aarhus.dk

Tlf.: 41 85 41 73
E-post: ufped@aarhus.dk
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Bilag 2/4

Dokument Titel:

Bilag 1 - Oversigt for
høringssvar

Bilag 1 – Høringsoversigt
Alle høringssvar udtrykker overvejende positive tilkendegivelser af en fusion af de to centre. Det vedrører primært behandling af borgere med
dobbeltmisbrug samt mulighed for gensidig læring og sparring i faglige, specialiserede miljøer. De positive høringssvar kommer fra medarbejdere
såvel som eksterne samarbejdsparter.
Nedenfor er en række opmærksomhedspunkter, som angives i høringssvarene, i forhold til det videre arbejde med fusionen.
#

Høringspart
Ringgården

1

SIND

2

Center for
3 Alkoholbehandlin
g (MED)

Faglighed
’Derfor fremtræder
alkoholbehandlere og
stofbehandlere som
personalegrupper
ganske forskelligt’
Alkoholområdet har
ikke tradition for
ansættelse af personer
med tidligere
personlige problemer
med
rusmiddelafhængighed
, hvilket ofte er
tilfældet på
stofområdet
’styrke mulighederne
for – som en
konsekvens af
recoverytilgangen - at
samarbejde med ædru
alkoholikere og stoffri
narkomaner som
peers/mentorer’
Mulighed for
fællesfaglig
kompetenceudvikling

Målgruppe

Fysiske rammer

Administrativ
sammenlægnin
g

Organisering

’Klientellet er
forskelligt’

Uhensigtsmæssigt
med flere adresser
for
blandingsmisbruger
e

Bekymring om, at
borgere fravælger
behandling i CFA
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MED-udvalg i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne
o Lokal MED-udvalg i Center for Alkoholbehandling
o Lokal MED-udvalg i Center for Misbrugsbehandling
Familiecentret – Familie, Børn og Unge dohan@aarhus.dk
Praktiserende læger: ravnjakob@hotmail.com
Regionspsykiatrien: ps.viborgskive@rm.dk
Jobcenter: beskaeftigelse@aarhus.dk
Kriminalforsorgen: omraadekontor.hobro@kriminalforsorgen.dk
Sundhedsstrategisk stab – Sundhed og Omsorg: oto@aarhus.dk
Sociallægeinstitutionen: sociallaegeinstitutionen@aarhus.dk
Anonyme Alkoholikere: aa@anonyme-alkoholikere.dk
Narcotics Anonymous: oi@nadanmark.dk
Døgnbehandlingsinstitutionen Ringgården
SIND: landsforeningen@sind.dk
SAND: sandudvalgaarhus@gmail.com
Døgninstitutioner - Kongens Ø, Springbrættet og Opbygningsgården
o Kongens Ø: info@kongensoe.dk
o Springbrættet: springbraettet@c.dk
o Opbygningsgården: info@opbygningsgaarden.dk

LMU’er fra øvrige centre i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne kan overveje,
om de ønsker at indsende høringssvar.
 De øvrige centre i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne
o Center for dagområdet: Helle Horn hhole@aarhus.dk
o Center for boområdet: Brian Kjærulff brkj@aarhus.dk
o Center for myndighed: Ditte Sachse Dupont dsd@aarhus.dk
o Center for Akut opsøgende indsatser: Mette Grandjean
mgj@aarhus.dk
o Center for forsorg og specialiserede indsatser: Jakob May
jmay@aarhus.dk
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SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

Ledelse og Politisk betjening
Jægergården, Værkmestergade
15 B
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 41 73
E-mail:
social@aarhus.dk
Direkte e-mail:
ufped@aarhus.dk
www.aarhus.dk
Sag: 17/049996-28
Sagsbehandler:
Uffe Melgaard Pedersen
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Dokument Titel:

Rådmandsindstilling vedr samarbejdet med
de kirkelige organisationer

Dagsordens titel

Beskæftigelsesforvaltningens samarbejde
med folkekirken og de diakonale
organisationer

Dagsordenspunkt nr

2.1

Indstilling
Til

Rådmanden

Fra

Beskæftigelsesforvaltningen

Dato

22. januar 2018

Samarbejde med kirkerne og de diakonale
organisationer
1. Resume
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.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) rådmanden orienteres om samarbejdet mellem BEF
og de kirkelige organisationer.
At 2) det fremadrettede samarbejde mellem MSB, de fire
provstier i Aarhus kommune og de diakonale
organisationer drøftes.
3. Baggrund
Aarhus kommune har i 2016/17 oprettet 315
beskæftigelsesrettede indsatser (virksomhedspraktik,
løntilskud, fleksjob m.v.) i folkekirken og diakonale
organisationer.
Derudover er der i 2016/17 købt gennemsnitligt 361
beskæftigelsesrettede tilbud (øvrig uddannelse og
opkvalificering m.v.) hos diakonale organisationer, blandt
andet Kirkens Korshær og Kofods skole.
Beskæftigelsesforvaltningen igangsætter en analyse af
effekten af indsatsen samt muligheden for at etablere
småjobs.

Samarbejde med kirkerne
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Der har i 2016 og efteråret 2017 været afholdt i alt tre
samarbejdsmøder mellem MSB og repræsentanter fra
Aarhus Stift, der omhandler både beskæftigelsesmæssige
og sociale indsatser. Der er aftale om fremadrettede
møder. Næste møde planlægges afholdt i foråret 2018.
Frivillighed
Der er flere samarbejder i gang mellem MSB,
Folkekirkerne og de folkekirkelige diakonale
organisationer.
Konkret har BEF et samarbejde med flere præster fra
Vestre provsti, Nordre provsti og Domprovstiet omkring
frivillige aktiviteter. Et eksempel herpå er frivilligaktiviteter
på det midlertidige bosted for flygtninge, ”tal dansk cafe”
m.v.
Der afholdes minimum to årlige møder, der omhandler
gensidig orientering og drøftelse af aktuelle samarbejder.
Ligeledes har Integration & Fleksjob holdt flere oplæg og
dialogmøder med både præster og menighedsråd på
frivilligområdet omkring integrationsindsatsen samt
rammer og regler på beskæftigelsesområdet.
Der afholdes kvartalsvise dialogmøder med blandt andet
frivilligorganisationerne på integrationsområdet. Her
deltager Folkekirkens familiestøtte og repræsentanter fra
Gellerup kirke, samt frivilligkoordinator fra SOC.
4. Effekt
5. Ydelse
6. Organisering
7. Ressourcer
Sagsnummer: 18/000126-5

Samarbejde med kirkerne

Antal tegn:2.443
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Beskæftigelsesforvaltningen

Sagsbehandler: Pernille Brandt

Tlf.: 89 40 20 00

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

Rådmanden

Fra

Beskæftigelsesforvaltningen

Dato

22. januar 2018

Regeringens forslag til regelforenkling og
adfærdsændringen der er forudsat i
erhvervspakken
Vurdering af de økonomiske konsekvenser for Aarhus
Kommune.
1. Resume
Regeringen fremlagde i november 2017 sit udspil til en
mere enkel og ubureaukratisk beskæftigelsesindsats.
Regeringen vil inden for kort tid indbyde Folketingets
partier til forhandlinger om udspillet.
I november blev der indgået forlig om den såkaldte
”Erhvervspakke” mellem V, K, LA, DF og R. Aftalen
indeholder en række afgiftslettelser, men
finansieringssiden indeholder nogle forventninger om
markante besparelser på beskæftigelsesindsatsen.
Denne indstilling giver en kortfattet beskrivelse af
indholdet af aftalerne, samt orienterer om de økonomiske
konsekvenser. Derudover foreslås det, at der rettes
henvendelse til Borgmesterens Afdeling med henblik på at
drøfte hvordan problematikken i erhvervspakken, omkring
de forudsatte adfærdsændringer på
beskæftigelsesområdet og deraf afledte sparekrav, bedst
kan italesættes overfor KL.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Rådmanden tager orienteringen til efterretning

Klik her for at angive tekst.
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At 2) Der på embedsmandsniveau indledes drøftelser med
Borgmesterens Afdeling omkring håndtering af
regelforenklingerne
3. Baggrund
Regelforenklingerne indeholder grundlæggende tre
temaer:


Færre og mere enkle proceskrav.



Ens regler på tværs af målgrupper



Flere digitale løsninger

En kort beskrivelse af enkeltforslag findes i bilag 1.
Derudover skal Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
gennemskrives, så den bliver lettere at forstå for alle.
Endelig vil der blive øget fokus på benchmarking af
kommunernes indsats og resultater
4. Effekt
5. Ydelse
6. Organisering
7. Ressourcer
Regeringen vurderer, at regelforenklingsforslagene betyder
en mulighed for at spare 1.000 stillinger på landsplan,
svarende til 500 mio. kr. årligt fra 2019.
Der ligger formentlig ikke nogen bagvedliggende
beregninger af hvordan tallet fremkommer, men er måske
baseret på KL udmeldinger tidligt i fasen omkring
regelforenklingerne.
Beskæftigelsesforvaltningen har endnu ikke gennemgået
de enkelte forenklingsforslag i detaljer - med henblik på en
vurdering af et eventuelt besparelsespotentiale. Helt
overordnet vurderes regelforenklingerne dog ikke at kunne
udmønte besparelser i den anførte størrelsesorden, som
svarer til ca. 60 administrative fuldtidsstillinger i Aarhus
Kommune.

Klik her for at angive tekst.
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Beløbet DUT’es ikke, da det er en del af bidraget til
effektiviserings- og moderniseringsplanen.
Dette program er allerede udmøntet bredt i Aarhus
Kommune. I hvert fald frem til og med 2018, hvor
Beskæftigelsesforvaltningen har fået sin andel af
besparelserne.
I forbindelse med budgetlægningen for 2018 blev der
udarbejdet en fællesanalyse af
Beskæftigelsesforvaltningens økonomi, hvor en af
konklusionerne blandt andet var, at besparelser på
Beskæftigelsesområdet skal foretages med forsigtighed,
da der er stor risiko for at besparelser giver store afledte
merudgifter på forsørgelsesudgifterne, der overstiger
besparelserne på indsatsen. Det fremgår af den fælles
analyse med Borgmesterens Afdeling, at ”Når det samlede
økonomiske potentiale af den nye lovgivning er kendt, kan
der politisk træffes en beslutning om, hvad de frigjorte
midler konkret skal anvendes til”.
På den baggrund foreslås det at drøfte med
Borgmesterens Afdeling, hvordan det vil være muligt at
omsætte forenklingsforslagene i Aarhus Kommune.
Den forudsatte adfærdsændring i erhvervspakken
Erhvervspakken indeholder ikke konkrete
lovgivningsmæssige ændringer på beskæftigelsesområdet.
I forbindelse med finansieringen af de forskellige
afgiftslettelser blev der dog aftalt en teknisk
finansieringsændring på beskæftigelsesområdet, som er
forudsat udmøntet i betydelige adfærdsændringer i
kommunerne, og dermed en markant besparelse på
aktiveringsudgifterne på i alt 870 mio. kr., svarende til 51
mio. kr. i Aarhus.
Besparelsen er ikke forankret i nogle lovgivningsmæssige
ændringer, hvor det er angivet, hvilke opgaver
kommunerne ikke længere skal løse. Derimod er der tale
om en forventet besparelse forårsaget af, at staten
ophæver nogle særlige refusionsregler. Kommunerne
bliver godt nok økonomisk kompenseret for, at der ikke
længere kan hjemtages refusion på aktiveringsudgifter,

Klik her for at angive tekst.
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men regeringen forventer, at der er en psykologisk effekt
i, at aktiveringsudgifterne ikke længere er refusionsbelagt.
Derfor forventer regeringen, at kommunerne vælger at
bruge ”vejledning og opkvalificering” i mindre grad. I alt
870 mio. kr. mindre. Et af argumenterne er, at
kommunerne vil sadle om til den billigere
virksomhedsindsats.
Langt de fleste kommuner har ligesom Aarhus dog allerede
høstet store besparelser i forbindelse med omlægning til
virksomhedsrettet aktivering. Derfor er der ikke nær det
samme besparelsespotentiale, som der ville have været
for fem år siden. Eksempelvis er Aarhus Kommunes
aktiveringsudgifter pr. person på overførsel faldet markant
igennem flere år.
KL er uenig i, at en finansieringsomlægning kan realisere
en så stor adfærdsændring (svarer til en besparelse på
aktiveringsudgifterne i Aarhus på godt 50 mio. kr.)
Regeringens forventninger – en selvopfyldende profeti?
Mekanismen i budgetgarantien fungerer sådan, at disse
forventede adfærdsændringer hurtigt kan blive en
selvopfyldende profeti. Kommunernes bloktilskud
nedreguleres nemlig med 870 mio. kr. via den foreløbige
budgetgaranti, og kommunerne lægger jo budgetter ud fra
bloktilskuddet.
Hvis kommunerne blev enige om ikke at ændre adfærd på
baggrund af den ændrede refusionsordning ville
kommunerne ikke miste bloktilskud, idet de 870 mio. kr.
så ville blive efterreguleret, når budgetgarantien
efterfølgende blev gjort op.
KL bør i de fremtidige drøftelser med
Beskæftigelsesministeriet fremhæve
usikkerhedsmomenterne i Regeringens skøn. KL bør
arbejde for, at budgetreguleringen ikke indarbejdes på
forkant i statens budget, men høstes såfremt det
konstateres, om kommunerne har ændret adfærd. Hvis
dette ikke sker, vil regeringens skøn blive en
selvopfyldende profeti.

Klik her for at angive tekst.
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Konsekvenser
Konsekvenserne for aktiveringsindsatsen vil være meget
markante. En reduktion svarende til 20%-30% af
aktiveringsudgifterne vil betyde, at kommunens mulighed
for uddannelsesmæssigt at opkvalificere den ledige
arbejdskraft vil blive stærkt begrænset. Især de unge,
som vejer tungt i indsatsen, vil blive berørt, men også på
de områder hvor der ikke er lovgivningsmæssige
minimumsindsatser (sygedagpenge og
ledighedsydelsesmodtagere) vil muligheden for afklaring
og opkvalificering blive stærkt forringet. Det kan betyde,
at de investeringer kommunerne har foretaget i
beskæftigelsesindsatsen vil blive udhulet af statslige
sparekrav. Der må forventes større personalereduktioner
både på kommunale tilbud, men også ift. eksterne aktører.
Aktiveringsindsatsen er ikke tilrettelagt efter
refusionsreglerne, men efter en effektvurdering. Selv i en
situation uden mulighed for refusion på driftsudgifterne vil
kommunerne være under pres i forhold til at aktivere et
stigende antal personer på midlertidige
forsørgelsesydelser. Årsagen er det markante fald i antal
tilkendelser af førtidspension.
Fortsat risiko for uheldige økonomiske incitamenter
Selvom udspillet forenkler finansieringen på
beskæftigelsesområdet, vil der fortsat være nogle
økonomiske uhensigtsmæssigheder i den økonomiske
styring. Aftalen fastholder eksempelvis refusionen på
driftsudgifter til ressourceforløb, hvorfor der kan være et
økonomisk rationale i at etablere ressourceforløb i stedet
for almindelige aktiveringsforløb. Herudover er der ikke
taget stilling til den problematik, at udgifterne til
virksomhedskonsulenter i et vist omfang henhører under
kommunens serviceudgiftsramme, mens øvrige
aktiveringsforanstaltninger fortsat er budgetgaranteret.
Det kan give kommunerne nogle besværligheder i forhold
til at prioritere den virksomhedsrettede indsats. KL bør
arbejde for at virksomhedskonsulentindsatsen bliver en del
af budgetgarantien på linje med øvrige aktiveringsudgifter.

Klik her for at angive tekst.
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Bilag
Bilag 1: Regeringens udspil til en forenklet
beskæftigelsesindsats – uddrag
Bilag 2: Generel økonomi på Beskæftigelsesområdet –
begreber mv

Sagsnummer: 18/000126-2

Tegn: 8.319

Beskæftigelsesforvaltningen

Sagsbehandler: Jens Vestergård Jacobsen

Tlf.: 89 40 20 00

Tlf.: 89 40 25 73
E-post: jvja@aarhus.dk
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Dokument Titel:

Bilag 2 Generel økonomi
beskæftigelsesområdet 2018

Økonomi- Beskæftigelsesområdet
hovedprincipper

Princip

Beskrivelse

DUT

I statens terminologi opdeles de kommunale driftsudgifter i service og overførsel. Denne opdeling har
betydning for statens regulering af kommunernes økonomi. Serviceudgifter reguleres alene igennem
DUT, som indgår i det samlede bloktilskud. DUT reguleres som udgangspunkt kun, hvis folketinget
vedtager lov- eller opgaveændringer.

(Service)

Budgetgaranti (BG)
(overførsel)

Øvrige overførsler
(overførsel)

Beskæftigelsestilskud
(Overførsel)

Driftsloft
Økonomi
Sociale Forhold og Beskæftigelse
Aarhus Kommune

Omfatter de fleste forsørgelsesudgifter, som kommunerne har finansieringsansvaret for. Herudover
dækker BG en stor del af udgifterne til aktiveringsforanstaltninger. BG er en del af kommunernes
samlede bloktilskud. Kommunerne kompenseres for de skønnede udgiftsændringer på området
inklusive lovændringer og adfærdsændringer. Der er efterregulering. Det betyder, at kommunerne bliver
kompenseret under et for udgiftsændringer på disse områder. Den enkelte kommune er dog ikke sikret
fuld kompensation. I nogle tilfælde ske der underkompensation, og i andre overkompensation.
Omfatter sygedagpenge, fleksjob, personlige tillæg. Reguleres fra statens side via balancetilskuddet,
der som DUT indgår som en del af det samlede bloktilskud til kommunerne. Kommunerne kompenseres
for de skønnede udgifter til områderne det kommende år. Men der sker som udgangspunkt ingen
efterregulering.
En budgetgaranti for de forsikrede ledige som omfatter A-dagpenge, løntilskud til forsikrede og
hjælpemidler /personlig assistance. Den enkelte kommune modtager et
*Grund-tilskud der svarer til det samlede beskæftigelsestilskud 2 år før tilskudsåret. Havde kommunen
et tab dette år videreføres dette tab !
*Merudgiftsbehov-tilskud der beregnes på baggrund af landsdelens samlede merudgiftsbehov
(regnskab). Landsdelens merudgiftsbehov fordeles til den enkelte kommune på baggrund af dens andel
af ledigheden 2 år før tilskudsåret.
En særlig statsrefusionsform der knytter sig til aktiveringsudgifterne (se under budgetgaranti). Formålet
er fra statens side at sætte loft over hvor meget staten kan udbetale i refusioner til kommunernes
aktiveringsudgifter. Med aftalen om erhvervspakken forventes det at denne refusion fjernes fra 2019.

1. Styringsdimensioner

Budgetgaranti

2018
Decentraliseret

Ikke decentraliseret
(144)

Ikke
Budgetgaranti

Beskæftigelsestilskud

Service (141)

-

Administration, UU
vejledere, jobkonsulenter,
dele af VK arbejdet, læge
og psykolog, STU, Tolke,
beskyttet beskæftigelse

-

Overførsel
(143)

LAB §32, herunder dele af VK
arbejdet, mentor,
aktiveringsgodtgørelse
mm.,(KTH,UDH,ADP,
SDP,LY,REV
I-LOV §23a.mv.
Ressourceforløbindsats,
§74, §75b,76,82, mentor, LAS
§83. EGU skoleydelse og udd.

§32 åbenlys udd. parate
og jobparate
AL §81-85
Personlig tillæg.

-

Service

-

Arbejdsgiverfinansiering
jobtræning.
Bidrag produktionsskoler

-

Overførsel

Kontant- og udd. Hjælp.
Revalideringsydelse
Ledighedsydelse
Ressourceforløbsydelse
Førtidspension
Forsørgelse ifm. I-lov
Jobrotation
6 ugers jobrettet uddannelse

Sygedagpenge
Fleksjob

A-dagpenge
Løntilskud forsikrede
Personlig assistance

Økonomi
Sociale Forhold og Beskæftigelse
Aarhus Kommune

Statsrefusion begrænset af driftsloft.
Statsfusion fast % (beregnet på aktuelle udgifter)
Statsrefusion (trappe)

Refusionsregler 2018
Driftlofterne

Budget 2018
Antal personer i
målgrupperne

Rådighedsbeløb pr. person
Samlet rådighedsloft (omfatter

Driftsloft 1

Driftsloft 2

KTH, UDH og A-DP

Sdp, LY, revalidering

13.523

5.339

11.414 kr.

10.139 kr.

154 mio. kr.

54 mio. kr.

VOP, mentor, undervisningsmaterialer,
aktiveringsgodtgørelse)*

(forventer i detailbudgettet at være lidt under
loftet)

(Forventer i detailbudgettet at være
markant over)

Max refusionshjemtagelse

77 mio. kr.

27 mio. kr.

Ressourceforløb

50% uanset udgiftsniveau (ingen driftsloft)
*Der er dog ikke refusion på driftsudgifter
til åbenlys uddannelsesparate UDH og
jobparate KTH, samt på øvrig VOP for Adagpengemodtagere.

Økonomi
Sociale Forhold og Beskæftigelse
Aarhus Kommune

Bilagsforside

Dokument Titel:

Referat for møde i Magistraten 220118

Dagsordens titel

Orientering fra Magistraten

Dagsordenspunkt nr

3.2

Referat for møde i Magistraten, 22. januar 2018
Mødereferat

Åben dagsorden
1. Magistratens møder i perioden 2018-2021
Der arbejdes efter den fremsendte ramme.
2. Orienteringspunkter i Magistraten
Der arbejdes efter den fremsendte ramme.
3. Eventuelt
Det var en rigtig vellykket åbning af Frivilligåret.

Lukket dagsorden
4. Drøftelse vedrørende undersøgelse om familiemæssige ansættelser
Drøftet. Redegørelse taget til efterretning.
5. Drøftelse af integrationsindsats
Oplægget sendes af borgmesteren.

http://www.aarhus.dk/da/politik/Magistraten/Tidligere-moeder/2018/2018-01-22/Referat-95f2.aspx
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Dokument Titel:

Udkast til 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
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SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
Dagsorden kort:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Byrådshenvist sag: Forventet regnskab 2017 og
tillægsbevillinger - MSB
3. Input til program for 12-12 seminar
4. Fortsat drøftelse af udvalgsarbejdet i Social- og
Beskæftigelsesudvalget
5. Drøftelse af udkast til oversigt over faste orienteringer
6. Orienteringspunkter
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

Tid: 16.35 – 16.50 (15 min.)

19. januar 2018
Side 2 af 4

Bilag:

3. Input til program for 12 – 12 seminar
Baggrund/formål: Udvalget kommer med input og ønsker til
programmet for 12 – 12 seminaret.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 16.50 – 17.05 (15 min.)
Bilag:

4. Fortsat drøftelse af kultur og praksis for udvalgsarbejdet i
Social- og Beskæftigelsesudvalget
Baggrund/formål: Udvalget drøfter
udvalgsarbejdet i indeværende periode.

kultur

og

praksis

for

Metode: Mundtlig orientering og drøftelse
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 17:05 – 17.20 (15 min.)
Bilag:
 Udkast til kultur og praksis for udvalgsarbejdet
 Temaer vedr. kultur og praksis til drøftelse i det nye udvalg

5. 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: 17.20 – 17.30 (10 min.)
Bilag:
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6. Orienteringspunkter
A)
Baggrund/formål:
Metode:
Ansvarlig:
Tid: 17.30 – 17.35 (5 min.)

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: 17:35 – 17.40 (5 min.)
Bilag
-

Kurser og konferencer

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: 17.40 – 17.45 (5 min.)
Bilag
-

Sager på vej til byrådet

9. Evt.
Baggrund/formål:

Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 17.45 – 17.50 (5 min.)
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