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Dato:
Tid:
Sted:

4. december 2018
08:30 - 10:30
Rådmandens kontor, Rådhuset

Deltagere:

Kristian Würtz (KW)
Vibeke Jensen (VJ)
Lotte Henriksen (LH)
Bjarne Høyer Andresen (BHA)
Kristian Dalsgaard (referent)

Afbud:
Fraværende:
Bemærk:

Afbud fra Erik Kaastrup-Hansen og Jeanette L. Hoppe

1 Til godkendelse
1.1 Dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
1.2 Referat
Referatet blev godkendt.
1.3 Samarbejde med kirelige organisationer
D. 7. juni 2018 blev der afholdt et møde imellem MSB og Doms- og Nordre Provsti. Fra
MSB deltog Vibeke Jensen og Erik Kaastrup-Hansen.
På mødet blev der aftalt, at Beskæftigelsesforvaltningen skulle udarbejde et udkast til en
samarbejdsaftale mellem MSB og Provstierne i Aarhus Kommune.
VJ præsenterede indstillingen.
Mødekredsen drøftede sagen:
 BEF har opmærksomhed omkring rimelighedskravet.


KW bemærkede, at udkastet ser positivt ud.



Der skal arbejdes på at formidle aftalen i pressen, når den er endeligt konfirmeret.

Indstillingen blev godkendt.


KW bemærkede i forlængelser heraf, at han deltager i en konference i januar
måned med de kirkelige organisationer. Dette kunne være et godt eksempel på et
område, hvor vi konkret samarbejder om indsatser.



Konferencen dagsordensættes på Rådmandsmøde inden afholdelse, hvor evt.
yderligere samarbejdsmuligheder/relationer og snitflader drøftes.

(BEF følger op med inddragelse af SOC).
2 Til drøftelse
2.1 Veteranindsatsen
Samtlige partier i byrådet ønsker udviklet en fælles strategi for veteranindsatser i Aarhus
Kommune, som skal adressere de udfordringer og behov, som veteraner og deres
pårørende kan have. Det kræver en bred inddragelse af relevant ekspertise fra bl.a.
kommune, sundhedsvæsen, forsvar samt inddragelse af de foreninger og
interesseorganisationer, hvor veteranerne og deres pårørende færdes.
Et statusnotat om veterankoordinatorindsatsen er ved-lagt sammen med forslag til
udtalelse til beslutningsfor-slag fra byrådets partier, bl.a. med input om indsatsen i
Randers.
Det foreslås således i udtalelsen, at strategi-processen tilrettelægges med inspiration fra
Randers Kommune.
Det indstilles:
At 1) At rådmandsmødet drøfter status på veterankoordinator indsats samt tilrettet
udtalelse, jf. bilag 1 og 2.
VJ præsenterede indstillingen:


KW havde ikke bemærkninger til indholdet.



KW bemærkede, at det skal overvejes, hvordan den politiske proces og
inddragelse tilrettelægges

Det blev besluttet, at KW tager kontakt til relevante bidragsydere og foreslår et møde.
Ved et møde deltager VJ, EKH og KW fra MSB. (O&L følger op og giver BEF
tilbagemelding)
(BEF følger op)
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3 Til orientering
3.1 Afbrudsrapporten 2018
Det samlede antal afbrud er faldet fra 1.996 afbrud i skoleåret 2016/2017 til 1.606 i
skoleåret 2017/2018. De 390 færre afbrud svarer til et fald på 19,5 %.
Afbrudsrapporten er udarbejdet af UU Aarhus-Samsø. Rapporten beskæftiger sig med de
15 – 24-årige bosat i Aarhus Kommune, der afbrød en erhvervsuddannelse, en gymnasial
uddannelse eller en anden ungdomsuddannelse i perioden 1. august 2017 til 31. juli
2018.
Rapporten over afbrud fra ungdomsuddannelserne i skoleåret 2017/2018 forelægges her
rådmanden til orientering.
Indstilling om, at:
1) Rådmanden tager rapport og status på indsatsen til efterretning
VJ præsenterede indstillingen. Det blev bl.a. bemærket, at der kan konstateres et
markant fald i afbrud.
Orienteringen blev taget til efterretning.


KW ønsker et bud på, hvordan vi kan formidle resultaterne og hvordan vi er
kommet videre ift. erhvervsskolerne eventuelt i samarbejde med en repræsentant
fra erhvervsskolerne.

(BEF følger op)
3.2 Orientering fra Magistraten
Det blev aftalt, at dagsorden lægges på mødet som bilag fremadrettet. (O&L følger op)


KW orienterede kort fra mødet, herunder drøftelser om akutpladser og erhvervsog kontaktudvalget.

3.3 Orientering om Udvalgsmødet
BHA deltager på mødet ift. gennemgang af mål og økonomi på mødet. Voksenområderne
nævnes. Det afklares, hvorvidt der mangler et bilag til mødet. (økonomi følger op)
3.4 Bordrunde
KW ønsker en status på projektet opgang til opgang, når der er afklaringer vedr.
finansiering. (BEF følger op)
KW har godkendt rettelser til BP19 via edoc. (BEF følger op)
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VJ orienterede om afslutning på dokumentaren ’fri os fra kontanthjælp’. KW bemærkede,
at der skal følges op på læring og indsatser fra projektet og eventuel udbredelse. (BEF
følger op)
LH orienterede om en fælles henvendelse, som er udarbejdet i samarbejde med regionen
(SOC sender til KWs orientering)
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Opfølgning på budgetforlig efter 3. kvartal 2018
Hermed fremsendes opfølgninger på aftaler i budgetforlig
vedrørende Sociale Forhold og Beskæftigelse.
1. Resume
Aftaler fra Budget 2019 er indlemmet i opfølgningslisten, og
der er for 3. kvartal fulgt op på i alt 29 punkter. For 5
punkter og 1 underpunkt foreslås opfølgningen afsluttet i
regi af nærværende kvartalsvise opfølgninger for i stedet
enten

at

ophøre

eller

overgå

til

almindelige

driftsopfølgninger eller evalueringer jf. forligsteksterne. De
resterende

punkter

har

angivet

nye

foreslåede

opfølgningstidspunkter.
I oversigten er desuden inkluderet de opfølgningspunkter,
som ikke har opfølgning i 3. kvartal, til orientering om disses
næste opfølgningstidspunkt.
2. Beslutningspunkter
At 1) Opfølgningslisten med angivelse af forslag til nye
opfølgningstidspunkter drøftes og godkendes.
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BUDGETFORLIG 2019-2022
#

OPGAVE

1
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boligområder

1.1

Forebyg
gelse i
risikoområde
r

ANSV
ARLI
G
MTM
BA
MSB

Økon
omi
(BB)

STATUS

NÆSTE
OPFØLGNI
NG

Forligstekst:
”Et bredt flertal af byrådets partier indgik 18. juni 2018 en aftale om byens udsatte boligområder. Aftalen
indebærer en massiv fysisk omdannelse af byens hårdest udsatte boligområder kombineret med målrettede
sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser.
(…)
Der afsættes derfor 63 mio. kr. i indeværende budget til området jf. Magistratens budgetforslag og forliget om
udsatte boligområder.”
MSB har særligt ansvar for:
1. At bidrage til handleplanerne for forebyggelse i risikoområder.
2. At bidrage til den helhedsorienterede indsats i projekt ”Opgang til opgang”
3. At iværksætte beskæftigelsestiltag mhp. at løse de beskæftigelsesmæssige udfordringer i de udsatte
boligområder.
Fra ”Aftale om udsatte boligområder”:
”Med den nye definition af udsatte boligområder og ghettoområder, som er aftalt mellem et flertal af partierne i
Folketinget d. 9. maj, har Aarhus Kommune fire boligområder på ”ghettolisten”. Det er Gellerup/Toveshøj,
Bispehaven, Skovgårdsparken og Langkærparken. De to førstnævnte defineres tillige som ”hårde ghettoer”.
Det er afgørende, at der sættes ind, så der ikke er flere boligområder i Aarhus, der lander i kategorien ”hårde
ghettoer” – og at der holdes tæt øje med, at øvrige boligområder i byen ikke udvikler sig negativt.
Der vil være behov for at udvikle handleplaner i fællesskab mellem kommune, boligforening og øvrige aktører.”
Status:
Handleplaner for risikoområder:
I første omgang er der udarbejdet handleplaner for Skovgårdsparken og Langkærparken. Den første fase
indeholder sociale indsatser mv., mens det i anden fase skal undersøges, om der eventuelt skal laves fysiske
ændringer i områderne. Anden fase igangsættes marts 2019.
I Langkærparken har de beskæftigelsesrettede indsatser sammen med aktivt brug af fleksibel udlejning gjort, at
Langkærparken ikke længere optræder på ghettolisten, der er offentliggjort pr. 1. december 2018.
I håndteringen af Skovgårdsparken har Parterne Brabrand Boligforening, Arbejdernes Andelsboligforening og
1

1. kvartal
2019

Aarhus Kommune besluttet, at der frem mod årsskiftet skal arbejdes intensivt med at nedbringe andelen af
borgere udenfor arbejdsmarkedet via beskæftigelsesindsatser, udlejningsredskaber og frivillig fraflytning for
beboere, der er langt væk fra arbejdsmarkedet. Her har kommunen mulighed for at tilbyde flyttehjælp for at
stimulere frivillig fraflytning. Den sidste del er først nu ved at blive skrevet som aftaletekst, og forventes at kunne
træde i kraft pr. 1.janauar 2019 i første omgang som et pilotinitiativ i Skovgårdsparken. Boligområdet har været
på ghettolisten siden 2016 og risikerer at rykke til den ”hårde liste” medmindre de forebyggende indsatser når at
virke tilstrækkeligt.
1.2

1.3

2

Opgang
-tilopgang

Beskæft
igelse

Hjerneskadet
eam

BEF

BEF

MSO/
MSB
(BEF)

3

Psykiatriens

MSB

Fra ”aftale om udsatte boligområder”:
”Forligspartierne er enige om, der er behov for en mere håndholdt, mere koordineret og mere helhedsorienteret
indsats i forhold til familiernes samlede situation i stedet for de enkelte indsatser
(…)
Forligspartierne er derfor enige om at igangsætte opgang-til-opgang som et samlet metodeudviklingsprojekt på
tværs af forvaltninger. Organiseringen af opgang-til-opgang beskrives nærmere i oplægget om organisering som
fremsendes til Magistraten (jf. senere afsnit) i oplægget vil indgå en oversigt over forventede effekter, tidligere
erfaringer og evidens samt en beskrivelse af sammenspillet med den boligsociale indsats og frivillige indsatser.”
Status:
Der er ansøgt en privat fond om medfinansiering til projektet. Der forventes svar primo januar, hvorefter
implementeringen af projektet vil gå i gang.
Fra ”aftale om udsatte boligområder”:
”Forligspartierne er enige om, at der er behov for at løse de beskæftigelsesmæssige udfordringer i de udsatte
boligområder.
- Mangfoldighed forfra
- Flere fritidsjobs
- Investeringsmodeller
- Lokal jobskabelse – ”Byg Op”
Status:
Der er en indledende dialog med Borgmesterens Afdeling herom, og der er ved at blive igangsat en række
indledende tiltag.
Forligstekst:
”Byrådet har drøftet en evalueringsrapport og på den baggrund er forligspartierne enige om, at videreføre
indsatsen med delefinansiering på 0,3 mio. kr. mellem Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse
samt ved overførsel af 1,8 mio. kr. årligt i sparede forsørgelsesudgifter til den decentraliserede ramme. Den
samlede ramme til indsatsen vil således være 2,1 mio. kr.”
Status:
Hjerneskadeteamet videreføres uændret.
Forligstekst:

1. kvartal
2019
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2019

Foreslås
afsluttet

1. kvartal
2

Hus
7 mio. kr. afsat
årligt oveni 5
mio. kr. fra
B2018

SOC
(BA)

”Med de store omlægninger i sundhedsvæsnet vil der fortsat være et pres på psykiatriområdet. Forligspartierne
anmoder Sociale forhold og Beskæftigelse samt Borgmesterens Afdeling om at holde fokus på initiativer, der kan
aflaste presset på psykiatriområdet med udgangspunkt i erfaringerne fra Psykiatriens Hus og afrapportere til
Byrådet vedrørende mulige tilgange.”

2019

Status:
I samarbejde mellem MSB, MSO, Region Midt, almen praksis og Sinds Pårørenderådgivning er der udformet en
samarbejdsaftale og et økonomioplæg, som nu er politisk godkendt i Region Midtjylland og Aarhus Kommune.
Den kommunale finansiering for både anlæg og drift er tilvejebragt.
Psykiatriens Hus etableres i bygning 12 og 13 ved MarselisborgCentret, hvor en ombygning er i gang. Ledelse og
hovedparten af medarbejderne er ansat. Ledelsen tiltrådte 1. september og medarbejderne tiltræder 1. januar
2019.
Der arbejdes fortsat med beskrivelse og udvikling af ydelser og tværsektorielt samarbejde. Der er i denne proces
øje for forventningen om, at Psykiatriens Hus kan aflaste presset på den kommunale socialpsykiatri.
Når Psykiatriens Hus er i fuld drift i foråret 2019, vil tilbuddet indeholde følgende indsatser:
• 16 overnatningspladser
• Ambulant udgående teams
• Socialvagten forankres ved Psykiatriens Hus
• Recoveryskolen og hermed peer-uddannelsen forankres ved Psykiatriens Hus
• Collaborative Care forankres ved Psykiatriens Hus – samarbejdsprojekt med almenpraksis
• Rådgivning og vejledning i dagtimerne eventuelt tilrettelagt som korte samtaleforløb, psykoedukation og
gruppeforløb
• Frivilligt bårne og brugerstyrede aktiviteter
De 16 overnatningspladser tages i brug 1. februar 2019. Den resterende del af ombygningen er færdig senest 1.
marts 2019 og herefter er huset efter planen i fuld drift.

4

Jobs og
aktiviteter for

MSB
BEF

Forligstekst:
”Den nuværende 1-årige aftale forlænges i 2 år (…) Med et årligt driftstilskud på 600.000 kr. forventer Jobbanken
3

4. kvartal
2018

psykisk syge
førtidspension
ister
0,6 mio. kr. i
2019 og 2020

(SOC)

årligt at kunne skabe 50-75 nye skånejobs. Herved kan de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet og
virksomhedernes efterspørgsel efter fleksibel arbejdskraft udnyttes samtidig med, at en udsat målgruppe får
mulighed for at blive en del af et fællesskab.
(…)
Det fortsatte driftstilskud finansieres indenfor Sociale Forhold og Beskæftigelses nuværende ramme med midler,
der frigives ved eksisterende aktiviteter, der kan nedskaleres efter etableringen af psykiatriens hus.”
Status:
Jobbanken til og med 3. kvartal 2018:
 15 borgere er ansat i job med løntilskud
 10 borgere er ansat i ordinær ansættelse (anden ansættelse uden tilskud) – det vil typisk være
tidsbegrænset ansættelse indeholdende ad hoc opgaver, som f.eks. smagsdommer hos Arla,
tolkeopgaver, avisomdeler mv.
Måltallet var at der skulle have været 25 ansættelser i løntilskud ved udgangen af 3. kvartal. Resultatet ligger
altså under målet, når der ses på ansættelser i løntilskud.

5

Hjemløse
2 mio. kr. årligt

MSB
SOC

Forligstekst:
”Antallet af hjemløse i Aarhus er stigende, og den seneste hjemløsetælling viste, at særligt antallet af unge
hjemløse er stigende (…) Byrådet besluttede i efteråret 2017 at iværksætte en kortlægning og masterplan på
hjemløseområdet (…) Forligspartierne ønsker, at der skabes et råderum til handling på området, og afsætter 2
mio. kr. årligt fra og med 2019 til effektive indsatser for at hjælpe borgere ud af hjemløshed ved at skaffe og
fastholde flere i egen bolig samt forebygge hjemløshed.

4. kvartal
2018

Status:
I Aarhus Kommune er Masterplanen rammen for det videre arbejde med at forebygge og afhjælpe hjemløshed.
Masterplanen har fokus på den tidlige og helhedsorienterede indsats. Masterplanen skal implementeres ved, at
der lokalt ”løftes i flok”. Dvs. at der er behov for samarbejde på tværs af kommunale, private og regionale
aktører/tilbud.
Masterplanen behandles i byrådet i januar. Det indstilles bl.a. til, at byrådet tilslutter sig, at de 2 mio. kr., der
blev afsat ved budgetforliget for 2019, anvendes til særlige støtte og boligløsninger til de helt unge hjemløse
mellem 18 og 24 år, og at udmøntningen af midlerne sker i samarbejde med SAND- de hjemløses
landsorganisation og Udsatterådet.

6

Børnehandica
pområdet Tættere på

MSB
SOC

Forligstekst:
”På baggrund af statistikken for 2017 er der allerede igangsat tiltag, der skal styrke sagsbehandlingen på de
punkter, hvor der oftest hjemvises sager, herunder vejledningsmaterialer og undervisning til rådgiverne (…)
4
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familien
1 mio. kr. i
2019. 5 mio.
kr. årligt
fremover

Forligspartierne er enige om, at der er behov for at styrke sagsbehandlingen på handicapområdet for børn, så
samarbejdet mellem forældrene og kommunen bliver styrket, og der bliver skabt en mere tillidsfuld og
tryghedsskabende samarbejdsrelation mellem forældre og kommunen. Det er særligt tættere
myndighedsopfølgning samt elementerne fra projekt ”Tættere på Familien”, hvor en midtvejsevaluering af
projektet viser, at forældre i projektet oplever højere trivsel og mere tilfredshed end forældre, der ikke deltager i
projektet, der skal omsættes.”
Status:
Det afklares i øjeblikket, hvordan midlerne konkret skal udmøntes. Den endelige udmøntning afhænger bl.a. af de
særlige fokusområder, som opsamlingen på processen med Dialoggruppen samt tiltag og anbefalinger til
styrkelse af handicapområdet for børn peger på.

7

8

9

Styrket
indsats mod
misbrug
0,55 mio. kr.
årligt

Forebyggelse
af vold mod
børn
0,5 mio. kr.
årligt

1.500 færre
på kommunal
forsørgelse

MSB
SOC

MSB
SOC

MSB
BEF

Forligstekst:
”Forligspartierne anerkender en sammenhæng mellem psykisk sårbarhed, hjemløshed og misbrug. Derfor
afsætter forligspartierne 0,55 mio. kroner årligt til at styrke indsatsen for at fastholde motivationen hos de
misbrugere, der ytrer ønske om at komme ud af deres misbrug.”
Status:
Tiltaget om styrket indsats mod misbrug er indarbejdet som et initiativ i den Masterplan for hjemløse, der
byrådsbehandles i december 2018.
I forhold til implementering går de foreløbige overvejelser på følgende:
 Rusmiddelcenter Aarhus reserverer medarbejdere, der får målgruppen af udsatte som deres speciale.
Medarbejderne tilbyder straks-behandling, når borgerne er motiveret. Medarbejderne etablerer et tæt
samarbejde med byens opsøgende medarbejdere og frivillige tilbud. Borgerne vil således ofte få følgeskab
til behandling, indtil der er etableret en god kontakt mellem misbrugsbehandler og borger.
 SAND og Udsatterådet inddrages i implementeringen af tiltaget, der forventes opstartet primo 2019.
Forligstekst:
”Forligspartierne ønsker derfor at styrke den forebyggende indsats, således at mistrivsel hurtigere opfanges, og
færre børn og unge vokser op i et hjem med vold. Forligspartierne afsætter 0,5 mio. kr. årligt til en forøget
indsats. Forligspartierne ønsker, at afdelingen afsøger muligheden for at inddrage eksterne organisationer, der
allerede har fokus på problemstillingen, i planlægningen og udførelsen af indsatsen.”
Status:
Socialforvaltningen har haft drøftelser med eksterne organisationer (Mødrehjælpen) og er i gang med at
konkretisere forslag, der skal styrke den forebyggende indsats, så mistrivsel hurtigere opfanges, og færre børn og
unge vokser op i et hjem med vold. Inspiration fra Socialstyrelsen om definition og håndtering af fysisk og
psykisk vold vil indgå i arbejdet.
Forligstekst:
”I forhold til det oplæg, der indgår i Fælles om nye løsninger, forhøjes målsætningen med 300 om året, så
målsætningen er at flytte 1.500 borgere til selvforsørgelse i to år – svarende til 125 om måneden eller 3.000 i
5
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1. kvartal
2019

1. kvartal
2019

årligt

10

11

Omlægning af
decentrale
jobcenterenhe
der

Mødestedet

løbet af de to år.
(…)
Forligspartierne tilslutter sig de konkrete initiativer, som ligger i Fælles om nye løsninger. Samtidig ønsker
forligspartierne at følge udviklingen måned for måned og er klar til løbende at tilpasse indsatsen og tage nye
initiativer, så det sikres, at målsætningen opnås.”

MSB
BEF

MSB
SOC

Status:
Der er udarbejdet implementeringsplaner, som blandt andet indeholder interne måltal, for de enkelte indsatser.
Der arbejdes på at få udviklet et opfølgningsværktøj, som kan sikre at der månedligt kan følges op på
indsatserne.
Der vil inden for kort tid blive afholdt ansættelsessamtaler, med henblik på at få ansat de medarbejdere. der skal
arbejde med initiativerne.
Forligstekst:
”De decentrale jobcenterenheder på Skejbygårdsvej og Gunnar Clausensvej omlægger og reducerer aktiviteterne
i forhold til opkvalificering. Samtidig fraflyttes lejemålet på Skejbygårdsvej.
(…)
Udover den sparede huslejebetaling gennemføres der en reduktion i udgifter til interne aktiveringsforanstaltninger
mv. på 5 mio. kr. årligt. Midlerne anvendes til aktiviteter, der målrettet understøtter en øget virksomhedsrettet
indsats for at opnå de ambitiøse måltal.”
Status:
Lejemålet på Skejbygårdsvej er opsagt pr. 30/9 2019.
Budgettet for 2019 reduceres, i henhold til aftalen i budgetforliget.
Forligstekst:
”Forligspartierne er enige om at fastholde mødestedet til social udsatte med psykisk sårbarhed og PTSD ramte.
Tilbuddet skal fremadrettet i højere grad have et arbejdsmarkedsrettet fokus.”
Der følges op på, hvordan det arbejdsmarkedsrettede fokus etableres i indsatsen.
Status:
Det er aktuelt ved at blive afklaret, hvordan tilbuddet organiseres fremadrettet. Dette sker i dialog med
medarbejdere i Dagområdet, BEF, andre samarbejdspartnere og brugere. Tilbuddet vil fremadrettet have mere
fokus på beskæftigelse. Tilbuddet vil være målrettet en mindre gruppe af borgere med anden etnisk herkomst og
PTSD. Det er endnu uklart, hvor tilbuddet vil blive placeret på sigt eller om tilbuddet bliver mobilt.

6

Foreslås
afsluttet

4. kvartal
2018

BUDGETFORLIG 2018-2021
#

OPGAVE

12

Bedre
overgang fra
barn til
voksen
Afsat 1 mio. kr.
i 2018

ANSV
ARLI
G
SOC

STATUS

Opfølgning på:
a. Nedsættelse af udvalg, samt forelæggelse af konkrete anbefalinger for Byrådet:
”For at sikre mere smidige overgange fra barn til voksen med fokus på tryghed for den enkelte borger med
handicap og dennes pårørende har Byrådet besluttet, at der skal nedsættes et udvalg, der skal analysere
overgange og komme med konkrete forslag til, hvordan disse kan styrkes.”
b. Muligheder for at nedsætte sagsmængde og skabe overblik i 2018
”Et afgørende element i overgangene er socialrådgivernes tid til den enkelte sag. Derfor skal der ses på
mulighederne for at nedsætte sagsmængden og dermed skabe mere overblik, stabilitet og holdbare løsninger.
c. Vurdering af muligheder for videreførelse via den Social Investeringsfond
Status:
Nedsættelse af udvalg/styregruppe, samt forelæggelse af konkrete anbefalinger for Byrådet:
Styregruppen for Bedre overgange med repræsentanter fra faglige organisationer og brugerorganisationer er
kommet med anbefalinger til prototyper, der kan afprøves i et forandringsprojekt – projekt ”Sammenhæng i
overgang til voksenlivet”. Forslaget om afprøvning af forandringsprojektet er fremsendt til behandling på
byrådsmødet den 28. november 2018. Prototyperne for bedre overgange er udarbejdet på baggrund af indsigter
fra borgere, pårørende og medarbejdere om udfordringerne i forhold til at skabe gode og sammenhængende
overgange. En arbejdsgruppe på tværs af MSB har i samarbejde med borgere udarbejdet et prototypekatalog
med forslag til initiativer, der kan forbedre overgangene, og der er udvalgt fire af disse prototyper til projektet.
Der er opmærksomhed på, at erfaringerne fra forandringsprojektet skal tænkes sammen med
Ungehandlingsplanen på tværs af MSB og udmøntningen af den kommende kommunale ungeindsats (KUI).
Muligheder for at nedsætte sagsmængde og skabe overblik i 2018
Der lægges op til i forandringsprojektet, at der anvendes 1 mio. kr. afsat i B2018 og 1 mio. kr. fra
Socialforvaltningens opsparing til at styrke de implicerede myndighedsområder og udførerområder, der kommer
til at indgå i afprøvningen i forandringsprojektet.
Vurdering af muligheder for videreførelse via den Social Investeringsfond
Afventer videre proces for Social Investeringsfond.
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Indsatser på
beskæftigelse

BEF
7

NÆSTE
OPFØLGNI
NG
1. kvartal
2019

sområdet
13.1
Effekt
arbejd
e i BEF

13.2

13.3

14

Fintun
ing af
arbejd
sgang
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Investeringer
i et nært og
sammenhæng
ende
sundhedsvæs
en

BEF

Bevilling på 1 mio. kr. årligt.

4. kvartal
2018

BEF

Status:
Et nyt værktøj, som kan følge effekten på de enkelte tilbud, er under udvikling. Der er ansat en medarbejder,
hvis hovedopgave er at færdigudvikle værktøjet.
Forligstekst:

4. kvartal
2018

”Forligspartierne ønsker, at Beskæftigelsesforvaltningen i videst muligt omfang udnytter analyser og kommende
regelændringer med færre proceskrav til at ’fintune’ arbejdsgange og de interne dokumentationskrav, så alt
overflødigt bureaukrati skæres væk.”

BEF

BA
SOC/
BEF/Ø
kono
mi

Status:
Regeringen har den 15. november fremlagt forslag til regelforenkling af beskæftigelsesindsatsen.
Beskæftigelsesforvaltningen vil, når forslaget bliver mere konkret, gentænke arbejdsgangene med baggrund i de
lettelser, der kommer som følge af regelforenklingerne.
Regeringens forslag forventes at komme i høring medio december.
Forligstekst:
”Sociale Forhold og Beskæftigelse er i gang med at justere indsatsen for uddannelsesparate unge, så de unge
starter i nytteindsats umiddelbart efter henvendelse i Jobcentret – bl.a. som ekstra ressourcepersoner i
magistratsafdelingerne. Til at styrke og udbrede denne indsats er forligspartierne enige om at afsætte 0,5 mio.
kr. årligt.”
Status:
Indsatsen for de åbenlyst uddannelsesparate unge er fra ultimo 2017 justeret. Alle åbenlyst uddannelsesparate
unge henvises til start i tilbuddet Straksaktivering dagen efter første henvendelse om hjælp og starter i
nytteindsats inden for 48 timer. Nyttejobs etableres primært i Magistraten for Sundhed og Omsorg (MSO), hvor
de unge løser opgaver inden for pleje og omsorg, rengøring, vedligehold og køkken/café. Udover nyttejobs
anvendes også deltagelse i nytteindsats ved private virksomheder.
Forligstekst:
”Derfor ønsker forligspartierne, at der arbejdes med investeringsmodeller på følgende områder:
 Tobaksforebyggelse; En aarhusiansk diabetesplan,
 Tættere samarbejde om lænderygsmerter
 Øget indsats for udsatte
Det skal undersøges nærmere i hvilket omfang der er grundlag for øgede investeringer i indsatser til og sammen
med borgere i ovenstående målgrupper. BA er tovholder på projektet, men investeringsmodellerne udarbejdes af
MSO, MSB, MBU samt BA i fællesskab.
Status:
Business cases på investeringer i forebyggelse af tobak, alkohol, lænde/rygsmerter og diabetes blev indarbejdet i
8

Foreslås
afsluttet

4. kvartal
2018

det vedtagne sparekatalog sparekatalog til Budget 2019.
- Tobaksforebyggelsen indebærer korte e-learning-kurser af 1.000 frontline-medarbejdere i MSB mhp. at
øge rekrutteringen til rygestopforløbene i MSO, Folkesundhed. 150.000 kr. er udmøntet til MSB i den
forbindelse. En plan for implementering af de korte e-learning-kurser udarbejdes i januar.
- Lænde/ryg-casen manglede ved vedtagelsen en færdig beskrivelse af indsatsen, som sandsynligvis
kommer til at køre i Beskæftigelsesforvaltningen med ansættelse af en fysioterapeut og en virksomheds/fastholdelseskonsulent. Udmøntningen afventer derfor den endelige business case som
Beskæftigelsesforvaltningen udarbejder i koordination med MSO og BA.
- Investeringen i alkoholforebyggelse forudsættes at indebære flere borgere, der henvises til
alkoholbehandling i Center for Misbrugsbehandling i MSB. SOC har til det formål modtaget 600.000 kr. i
årene 2019-2021. Efter forliget er det dog blevet bekendt, at forudsætningerne bl.a. for prisen pr.
alkoholforløb er sat for lavt. Det er mellem MSO og MSB og i Sundhedstyregruppen aftalt, at indsatsen
igangsættes og eventuelle økonomiske udfordringer håndteres med inddragelse af ØSG og
Direktørgruppen, hvis de opstår.
15

Strategi for
jordkøb

Økon
omi
(BYG)

Forligstekst:
”Byrådet har besluttet en anden model for grundkøb, når det gælder boliger for borgere i Sundhed og Omsorg og
Sociale Forhold og Beskæftigelsestilbud samt fritidsfaciliteter. Modellen understøtter, at placeringen af tilbud og
de afledte økonomiske konsekvenser heraf underlægges en politisk prioritering. Samtidig udfordres de
pågældende afdelinger dog, da der er ønsker om placeringer i bestemte og nogle gange attraktive områder af
byen, ud fra et nærhedsprincip. Det igangsatte strategiarbejde skal derfor også undersøge, om der er muligheder
for forbedringer i retningslinjer og finansieringsgrundlag for afdelingerne samtidig med, at den politiske
prioritering af frie jordressourcer fastholdes, og at der er midler nok til at sørge for forsyningen på områder, hvor
Byrådet eller lovgivningen har prioriteret forsyning i bestemte områder.”

4. kvartal
2018

Status:
Siden forrige status er der på et rådmandsmøde særskilt blevet orienteret om de principielle uenigheder i
styregruppen. BA har før sommerferien 2018 udarbejdet to notater, som man ønskede fremlagt som en del af
Magistratens budgetforslag. Det er positivt at der i notaterne lægges op til en ligestilling af MSB/MSO med
boligforeningerne mht. prisen på kommunal jord. Notaterne indeholder imidlertid uklarheder og forhold, som skal
klarlægges yderligere. På den baggrund har MSB/MSO anmodet BA om at notaterne ikke bliver et bilag i
Magistratens budgetforslag, men i stedet drøftes og afklares yderligere inden de forelægges for Byrådet. BA har
fulgt MSB/MSO-anmodning om at notaterne ikke bliver en del af budgetmaterialet, og at man vender tilbage
vedr. den videre drøftelse og behandling. Der pågår pt. drøftelser på ØSG-niveau og direktørniveau om,
hvorledes det videre arbejde skal gennemføres.

16

Verdensbadet

BA

BA har senest præsenteret et oplæg til BYENS UDVIKLING som man foreslår behandlet i Magistraten. MSB og
MSO har kommenteret /tilrettet oplægget og forventer at MSBs og MSOs synspunkter kommer til at indgå i
materialet til Magistraten.
Forligstekst:
9

Foreslås

BEF
(VJ)

”I forbindelse med Vameds udarbejdelse af en forretningsmodel for Verdensbadet forudsættes det, at Aarhus
Kommune årligt køber ydelser og service i Verdensbadet. I den igangværende innovationsproces skal det derfor
afklares, hvilke eksisterende kommunale serviceydelser og personaleforanstaltninger, som kan samles i
Verdensbadet.
Der forventes udarbejdelse af en kort oversigt med bud på, hvilke af MSB’s aktiviteter, der kan gentænkes ift.
Verdensbadet.

afsluttet

Status:
Status pr. november 2018 er, at projektet er i afslutningen af fase 1 i innovationspartnerskabet med det østrigske
firma Vamed omkring udviklingen af Verdensbadet. Kultur og Borgerservice har oplyst, at der aktuelt arbejdes på
at kvalificere og optimere forretningsmodellen (businesscasen), herunder forhandlinger med Vamed omkring de
økonomiske forudsætninger for et kommende Verdensbad. Forhandlingerne går forud for, at der kan ske en
faseovergang fra fase 1 (arbejdet med koncept og businesscase) til fase 2 i innovationspartnerskabet.
Kultur og Borgerservice har oplyst, at der pt. ikke er behov for yderligere input fra Sociale Forhold og
Beskæftigelse.
17
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Helhedsorient
erende
indsatser
Driftsmidler
afsat i ”det lille
budgetforlig”:

SOC/
BEF

2,35 mio. kr. til
helhedsorienter
ende indsatser.

1. kvartal
2019

Flere hjemløse under 30 år hjælpes videre i egen bolig:
”Forligspartierne ønsker desuden at bidrage til, at flere unge hjemløse under 30 år hjælpes videre i egen bolig og
videre med uddannelse og beskæftigelse. For at sikre det bedst mulige grundlag herfor vil forligspartierne
prioritere et helhedsorienterende fokus på bolig, beskæftigelse/uddannelse og intensiv bostøtte, hvorfor der
afsættes 2,35 mio. kr. til denne indsats.
Status:
I den helhedsorienterede indsats til unge hjemløse er der tre forskellige tiltag:
 Huslejetilskud - sikre, at den unge har råd til en bolig. Der vil kunne ydes huslejetilskud i en 2-årig
periode.
 Håndholdt beskæftigelses- og uddannelsesindsats - fokus på bolig, job og uddannelse via en individuel og
koordineret indsats.
 Fleksibel og intensiv bostøtte i eget hjem - understøtte den unge i fastholdelse i den nye bolig og
opstarte/forblive i uddannelse/beskæftigelse.
Indsatsen er forankret og organiseret på tværs af MSB i et samarbejde mellem SOC og BEF. Der ansat en
virksomhedskonsulent fra Unge & Uddannelse i BEF og to bostøttemedarbejdere fra Center for Bostøtte i eget
Hjem SOC.
Den helhedsorienterede indsats har være i gang siden foråret 2018. Målgruppen er unge 18-24årige, der har en
sag i Den Sociale Boligtildeling og samtidig har brug for en uddannelsesmæssig afklaring samt bostøtte.
Målsætningen er, at der løbende skal være 35 unge i indsatsen. Pt. modtager 21 unge den særlige form for
10
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19

20

21

Anlæg af
Botilbud til
unge med
spiseforstyrre
lser og
selvskadende
adfærd

Økon
omi
(BYG)

Anlæg af
Boformsplads
er til borgere
med ADHD

Økon
omi
(BYG)

Anlæg af
26
handicapbolig
er

(SOC)

(SOC)
Økon
omi
(BYG)
(SOC)

Opsamling på
B2016: 2 gange
28 boliger til
voksne med
handicap samt
B2018: 26
handicapboliger
.

støtte.
Etablering af 6 pladser. Anlægsmidler på 8,0 mio. kr. er afsat i 2018.

1. kvartal
2019

Status:
Der er nu aftalt at byrådsbehandlingen igangsættes med forventelig indstilling til Byrådet februar 2019. Det
foreslås at én af de seks pladser etableres i det eksisterende botilbud Windsor (Skolegade 17), mens de
resterende fem af de seks pladser etableres som satellit-boliger til botilbuddet Windsor i den eksisterende SUVejendom i Sjællandsgade 50.
Etablering af 5 pladser. Anlægsmidler på 7,8 mio. kr. er afsat i 2019.

1. kvartal
2019

Status:
Disse pladser er stadig i den indledende planlægningsfase.
B2016:

1. kvartal
2019

Status:
Der er igangsat en planlægning der skal fastlægge hvem de kommende beboere vil være og hvorledes byggeriet
skal udformes evt. i sammenhæng med et boligforeningsbyggeri.
28 almene handicapboliger i 2017
Planlægningen af de 28 almene handicapboliger er i gang. Byrådet har den 22. marts 2017 godkendt, at 12 af
boligerne opføres i samarbejde med Jysk Børneforsorg/Fredehjem (JBF) på Birkebakken i Brabrand. Byggeriet gik
i gang sommeren 2018. De resterende 16 handicapboliger planlægges opført sammen med de øvrige (28) almene
handicapboliger på ”amtssygehusgrunden”, se nedenfor.
28 almene handicapboliger Aarhus C 2019
Disse 28 almene handicapboliger planlægges placeret centralt i Aarhus.
Konkret arbejdes der med at etablere dette tilbud på arealerne ved det gamle amtssygehus på Tage Hansens
Gade (THG). Hvordan pladserne foreslås fordelt og hvilke konkrete målgrupper, de bør indrettes til, afhænger af,
hvilke dele af grunden og bygningerne MSB får mulighed for at erhverve. P.t. er MSB med til at udforme
udviklingsplanen for hele THG sammen med MTM og MBU samt øvrige samarbejdspartnere. Da udviklingsplanen
er forsinket, overvejes det pt. om nogle af boligerne kan opføres som fortætningsboliger i tilknytning til
eksisterende byggerier.
B2018: Etablering af 26 almene handicapboliger. Anlægsmidler på 10,4 mio. kr. er afsat i 2021
Status:
Forskellige placeringsmuligheder overvejes pt.
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Anlæg af

Økon

B2016: Forligspartierne afsætter 3 mio. kr. i 2019 til etablering af 10-15 skæve boliger til kommunens mest
11

1. kvartal

skæve boliger
Opsamling på
anlæg af
”Skæve boliger”
aftalt i både
B2016 (10-15
bol.) og B2018
(14 bol.)

23

Planteskolen
Skæring

omi
(BYG)
(SOC)

udsatte borgere.

2019

Status:
Anlægsmidlerne er pt. afsat i 2019. Der arbejdes på at finde en konkret placering af bebyggelsen. Når
placeringen er afklaret, bliver der udarbejdet en byrådsindstilling evt. med forslag om fremrykning af
anlægsmidlerne.
B2018: Etablering af 14 skæve boliger. Anlægsmidler på 5,1 mio. kr. er afsat i 2021

BEF
(Økon
omi)

Status:
I alt er der ift. med de to budgetforlig (B2016 og B2018) afsat midler til opførelse af ca. 25 skæve boliger. Pt.
opføres 8 skæve boliger på Bækken ved forsorgshjemmet Østervang. De resterende 17 skæve boliger er
underfortsat planlægning. Der overvejes mulighederne for at etablere boligerne i allerede eksisterende MTMejendomme, da dette tidligere har været en god løsning i Søgade og på Skanderborgvej.
Forligstekst
”Forligspartierne er enige om at igangsætte salg af arealerne på Skæring Parkvej 7, som i dag huser en
kommunal planteskole. (…) Der er ikke fuld klarhed over udgifter og indtægter forbundet med bl.a. et salg,
klargøring af området samt en erstatning for beskæftigelsesindsatsen på stedet, der er målrettet samme gruppe.
Forligspartierne er enige om, at et salg som minimum vil tilvejebringe 35 mio. kr. netto (..). Der afsættes en
ramme på 20 mio. kr. af salgsprovenuet, der skal skabe nye indsatser for målgruppen i overensstemmelse med
Beskæftigelsespolitikken.”
Status:
MSB (BEF og Økonomi) samarbejder med MTM og BA om en helhedsplanlægning af området ved Skæring Parkvej
mhp. klargøring til salg af planteskolens jord, som tidligst forventes at ske i 2020. Der arbejdes med alternative
tilbud til målgruppen på planteskolen.

12
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BUDGETFORLIG 2017-2020
#

OPGAVE

ANSV
ARLI
G

STATUS

NÆSTE
OPFØLGNI
NG

24

Velfærdstekn
ologi på
voksenhandic
apområdet
Der er afsat 4
mio. kr. i 2017
og 2018, samt
1,2 mio. kr. i
2019 fra
reserven afsat i
budgetforligt
for 2016.

MSB

Der følges op på udmøntningen af midlerne fra reserven til konkrete velfærdsteknologiske projekter.

SOC
(Økon
omi
/BYG)

Status:
Den resterende del af de 9 mio. er blevet en del af budgetforliget 2019 som et vedtaget tværfagligt forslag om
Velfærdsteknologi i MSB.

4. kvartal
2019 med
evaluering af
effekter.

Anvendelsen af denne pulje skal bidrage til at realisere sparekravet for Voksenhandicap, idet midlerne i puljen
bruges til investeringer ind i Voksenhandicap-området. Siden sidst ser status for de tre strategiske spor ud som
følger:
1. Alarm- og sikkerhedssystemer
Alle ønsker vedr. alarm- og sikkerhedssystemer er imødekommet. De sidste er under bestilling.
2. Basis It & hardware
MSB har selv foretaget en grundlæggende investering på ca. 1,85 mio. kr. i basis it & hardware.
En afdækning af wifi-behovet på samtlige tilbud i Voksenhandicap er foretaget. Der er nu overblik over, hvad der
mangler, for at der er velfungerende wifi-systemer på tilbuddene og gode netforbindelser. Wifi skal virke så godt,
at det er muligt at bruge bærbare enheder og velfærdsteknologiske systemer optimalt og tæt på borgerne.
Det koster ca. 6 mio. kr. at sikre ordentlig wifi og dækning. Den kommende tid arbejdes der på at finde løsninger
til, hvordan vi kan sikre finansieringen af wifi-opgraderingen, og hvordan vi skal prioritere.
3. Fra 2 til 1 – det brede perspektiv
Sammenhæng med sparekravet har givet nye spilleregler for fordelingen af midler under sporet ”Fra 2 til 1 – det
brede perspektiv.” Centercheferne har således fået mulighed for at revurdere deres ønsker i lyset af de nye
sparekrav. Derfor fremlægges ønskerne inden for sporet i to runder: ultimo november fremlægges mest
presserende investeringsbehov, og i januar 2019 finder sidste bevillingsrunde sted.

25

Overgange på
handicapområ

MSB/
MSO/

Derudover afsættes et beløb af puljen til fælles investeringer; velfærdsteknologiske projekter, der går på tværs af
hele området.
Forligstekst:
13

det

MBU

”Det er vigtigt med smidige overgange for borgerne og sammenhæng i indsatserne på det samlede
handicapområde. Særligt mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg er det vigtigt at se
opgaver og løsninger i sammenhæng.
Derudover skal der, med det formål at styrke borgerens færdigheder i at mestre eget liv som voksen og fastholde
et udviklende perspektiv for borgeren, på tværs af de relevante magistratsafdelinger udvikles en fælles indsats,
der skal gøre borgerne ”klar til voksenlivet”
Derudover skal der i samarbejde mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Børn og Unge udvikles et
prognoseværktøj, der udvikler og samler data fra de to afdelinger.

25.1

25.2

Fælles
indsat
s ift.
”klar
til
vokse
nlivet”

SOC/
MBU

Progn
osevæ
rktøj

SOC/
Økon
omi
(LIS)/
MBU

Tilsvarende skal der ske forbedringer i prognosticeringen i overgangen fra voksne borgere med handicap til ældre
borgere med handicap i et samarbejde mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg. ”
Der følges op på den fælles indsats ift. ”klar til voksenlivet”. Opfølgning sker i samarbejde med MBU, jf.
forligstekst.
Status:
I fællesskab arbejdes der på at gøre børn og unge med handicap klar til voksenlivet. Der sker ved at udvikle
sammenhængende og tydelige faglige grundlag på både børne- og voksenhandicapområdet. I et samarbejde
mellem MSB og MBU arbejdes der med en udviklingsplan på børnehandicapområdet, der skal understøtte et
fælles fagligt udgangspunkt og på sigt bidrage til kvalificering af den eksisterende forebyggelsesstrategi. Første
politiske drøftelse i udvalget forventes gennemført sidst på foråret 2019. I tråd med arbejdet på
børnehandicapområdet er der på voksenhandicapområdet udviklet et fælles fagligt fundament, der er under
implementering.
Der følges op på udviklingen af prognoseværktøjet. Opfølgning sker i samarbejde med MBU, jf. forligstekst.

1. kvartal
2019

1. kvartal
2019

Status:
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. Udviklingen af prognoseværktøjet kræver IT-understøttelse, men på grund af
platformsskifte i MSB har det været nødvendigt at udsætte påbegyndelsen af denne udviklingsopgave.
Økonomi-Ledelsesinformation er i samarbejde med Socialforvaltningen i gang med at udvikle prognoseværktøjet.

25.3

Overga
ng fra
borger

SOC/
MSO

Der følges op på forbedringstiltag ift. overgangen fra voksne borgere med handicap til ældre med handicap.
Opfølgning sker i samarbejde med MSO, jf. forligstekst.
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1. kvartal
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Psykisk syge i
job
0,75 mio. kr. i
2017 og 2018.

MSB
BEF
(SOC)

Status:
Forud for budgetlægningen for 2019 sendte MSB en oversigt til MSO over den forventede aktivitet for borgere i
Socialforvaltningens tilbud, hvor MSO har finansieringsansvaret. Heri indgår således overgangssager fra MSB- til
MSO-regi. Hensigten med dette er at skabe de bedst mulige forudsætninger for budgetlægninger angående
overgangssager i de to magistratsafdelinger. Dette vil fremadrettet indgå som fast procedure i
budgetlægningsarbejde – evt. udvidet med forventninger til aktivitet for flere år ad gangen.
Styregruppen mellem MSO og MSB mødes seks gange årligt, hvor overgange for voksne med handicap til ældre
med handicap løbende drøftes.
Forligstekst:
”Psykisk sygdom er en af de største barrierer for beskæftigelse. …og for at opnå erfaringer og øget kendskab
afsættes der derfor 750.000 kr. i 2017 og 2018 til et pilotprojekt, hvor der ansættes en vejleder med viden om
psykisk sygdom, som skal stå for vejledning af virksomheder og medarbejdere, og som samtidig skal afholde
samtaler og forløb med de psykisk syge… sigtet med pilotprojektet er at vurdere muligheden for at videreføre
projektet som en investeringsmodel…”
Der følges op på udmøntningen af midlerne og iværksættelsen af pilotprojektet mhp. at vurdere, om der skal
igangsættes en investeringsmodel på området, jf. forligsteksten. I så fald skal der være en status klar i 1. halvår
2018 mhp. at forslaget kan indgå i budgetforhandlingerne for 2019.
Status:
Projektet er blevet opdelt i 2 indsatser, idet Rummelig i Midt har bidraget med midler som har betydet, at
budgettet er næsten fordoblet.
Projekt Futurum – psykisk sårbare
Indsatsen består af en håndholdt indsats med fokus på den enkelte borgers behov og mulighed for at vende
tilbage til selvforsørgelse.
Der er p.t. 81 borgere som har været tilknyttet projektet.
Indsatserne har indtil videre medført, at 21 borgere er afsluttet i projektet, heraf er 4 i uddannelsesforløb på SU
og 17 er i job.
Veterankoordinator
Der er p.t. 18 veteraner der har været tilknyttet projektet.
Det har vist sig at være en udfordring, at lokalisere de borgere i Aarhus, som er veteraner, og har brug for en
virksomhedsrettet indsats. Det findes ikke oplysninger om, en ledig eller sygemeldt borger, er veteran.
Indsatserne har indtil videre medført, at der er 5 veteraner der er afsluttet i projektet, hvoraf en er ansat i
fleksjob, en i ordinært job, en i lærlingeforløb og to overgået til førtidspension.
15

Foreslås
afsluttet

I forhold til etablering af virksomhedsrettet indsats, har der været kontakt til Aarhus Håndværkerforening og
private arbejdssteder, hvor der er gode jobmuligheder. Der er flere virksomheder, som gerne vil påtage sig et
socialt ansvar i almindelighed og i særdeleshed i forhold til veteraner.
Efter projektets endelige afslutning i foråret 2019 vil der blive en opfølgning med henblik på at overveje om der
skal stilles forslag til budget 2020.
27

Pårørende til
demensramte
Der afsættes 3
mio. kr. årligt
til aflastning af
pårørende til
demensramte.

MSO/
MSB
SOC

Forligstekst:
”Tilbuddet kan koordineres med tiltag i civilsamfundet, og der afsættes 3 mio. kr. årligt til aflastning af pårørende
til demensramte. Forligspartierne anmoder Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse om at
udarbejde én samlet ansøgning til puljen vedrørende den nationale demenshandleplan. ”

Foreslås
afsluttet

Midlerne er udmøntet til MSO (3.31) i budgetforliget. Der følges op på, om MSB inddrages af MSO ift. initiativet jf.
forligsteksten. I referat efter 1. kvartal efterspørges afklaring af målgruppen.
Status:
MSO og MSB har gennem det seneste år haft et tæt samarbejde om yngre med demens. Der er gennemført
aktiviteter, som har givet et større kendskab til hinandens indsatser, og en øget fælles forståelse for de opgaver,
der løftes i de to magistratsafdelinger. Der er gennemført kompetenceudvikling af medarbejdere i MSB ved
medarbejdere fra MSO, og der har været afholdt en workshop. Der er samarbejdet om at lave en fælles
ansøgning til puljen vedrørende demenshandleplanens initiativ 12: ”Flere og mere meningsfulde dag- og
aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens”. Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet.
Det er aftalt, at samarbejdet fortsættes gennem fokus på det, de to magistratsafdelinger er sammen om i
Demenshandleplanen.
Det forventes, at Social- og Beskæftigelsesudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om status for
samarbejdet og de udfordringer, der stadig kan adresseres i forhold til yngre med demens i løbet af 1. kvartal
2019.
Det skal bemærkes, at MSB ikke har driftsmidler til borgere med demens, hvilket betyder, at det ikke er muligt at
påtage sig ekstra/nye opgaver for demensramte under 67 år.

BUDGETFORLIG 2016-2019
#

OPGAVE

ANSV

NÆSTE

STATUS
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Anlæg af 12
sikrede
pladser

Økon
omi
(BYG)
/ SOC

Status:
Anlægsmidlerne til dette tilbud afsatte Byrådet i 2016 – men uden fastsættelse af placering af disse 12 pladser.
Tilbuddet har frem til foråret 2017 været planlagt opført i Spørring (Randersvej 591), men VH har herefter
udtrykt ønske om en omprioritering af pladserne. Faglig Service har afklaret med BA, at denne omprioritering
ikke kræver en byrådsbeslutning, men BA lægger vægt på, at der er tale om 12 integrerede bo- og
dagtilbudspladser.

1. kvartal
2019

Det er således p.t. planen, at Bygninger og Faglig Service arbejder videre med en behovsafklaring og
projektbeskrivelse for etablering af hhv. 4 – 6 pladser på Silkeborgvej 941 i tilknytning til Snåstrup Vestergård og
2 pladser i tilknytning til Hvilstedhus. Derudover skal der udarbejdes et oplæg med forslag til placering af de
resterende 4 - 6 pladser.
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30

Generationern
es Hus
Der er i
budgetforliget
for 2016 sikret
restfinansiering
.

MBU/
MSO/
MSB

Anlæg af
storbylandsby

Økon
omi
(BYG)

Den overordnede tidsplan for processen er, at vi i januar 2019 er afklarede i forhold til at opstarte en dialog med
MTM – både ift. afklaring af en evt. landzonetilladelse og ift. en aftale med MTM-Ejendomme vedr. Silkeborgvej
941. Derefter vil vi kunne fremlægge forslagene for driftschef, socialchef samt rådmand og direktør, før vi
forhåbentlig i marts måned kan være klar til at afholde de nødvendige høringer og naboorienteringsmøder.
Økonomi-Bygninger vil efterfølgende i samarbejde med VH og Faglig Service udarbejde en byrådsindstilling i
sagen om en bevilling af anlægsmidler til etablering af de pågældende pladser. Udgangspunktet er, at der kan
foreligge en byrådsbevilling i maj måned.
Status:
Byggefasen er igangsat og er lige nu i 2. sals niveau med betonelementer. Indflytning er planlagt til medio 2020,
og VH inviterer kommende beboere til de 24 handicapboliger på besøg og udvidede orienteringsmøder om
boligerne.

2. kvartal
2019

Økon
omi/(
SOC)

Forligstekst:
”Forligspartierne har derfor besluttet, at der gives kvote til opførelse af en Storbylandsby med 40 mindre
boliger (40 m2), hvoraf 20 forbeholdes udsatte borgere, mens 20 udlejes på almindelig vis gennem et alment
boligselskab. (…) Eventuelle driftsmerudgifter og personalerelaterede udgifter afholdes inden for Sociale Forhold
og Beskæftigelses budget.”
I henhold til den efterfølgende planlægning placeres Storbylandsbyen ved siden af Journalisthøjskolen (som
17

2. kvartal
2019

flytter ca. 2019).
Status:
Lokalplan nr. 1074 for Storbylandsbyen er vedtaget af Byrådet den 29. november 2017. Pt. forhandler MTM og
Østjyskbolig om køb af grunden. Når handlen er godkendt af Byrådet kan den konkrete planlægning og
projektering gå i gang.

BUDGETFORLIG 2015-2018
#
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G
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Bilagsforside

Dokument Titel:

Bilag 1 Illustration over hvor kombineret
udlejning kan anvendes

Dagsordens titel

Indstilling om nye anvisnings- og
udlejningsregler i udsatte boligområder

Dagsordenspunkt nr

1.4

Kriterierne på den nationale ghettoliste

Område

Beboere
(1.000 +)

Udenfor
arb.marked
> 40 pct.

E &I
Ikke vestlig
> 50 pct.

Dømte
≥ 1,98 pct.

Kun
grundskole
> 60 pct.

Gns.
indkomst
< 55 pct.

1. jan
2018

2016-2017

1. jan 2018

2015-16

1. jan 2018

År 2017

Kategorisering

Hård ghetto
Bispehaven (1)

2.215

48,1

67,6

2,18

74,8

56,1
Hård ghetto

Gellerup/Toveshøj (2)

5.614

52,5

79,4

2,93

83,6

53,5
Risikoområde

Langkærparken (3)

2.020

41,2

53,6

1,51

62,2

66,7
Ghettoområde

Skovgårdsparken (4)
Håndværkerparken
(5)

1.442

41,9

69,7

1,74

65,4

60,3
Risikoområde

1.256

42,3

5,6

0,98

32,0

79,5
Risikoområde

Herredsvang (6)
Skådeparken/Nøddes
krænten m.fl. (7)

3.819

32,5

1.033

40,5

Vejlby Vest (8)

1.124

41,1

48,7

1,34

55,5

65,2

Uden
kategorisering
Risikoområde
31,1

1,67

Note: Tal for Vejlby Vest, Herredsvang og Langkærparken er fra Styrelsens
opgørelse fra maj 2018. Langkærparken er pr. 1. december ikke længere på
ghettolisten. Vejlby Vest’s beskæftigelsestal er fra 12.2018.

42,3

72,8

Udlejning efter udlejningsregler i de udsatte boligområder

KOMBINERET UDLEJNING

FLEKSIBEL UDLEJNING

1
Beskæftigelse
eller
videregående
uddannelse

2
Kontanthjælp,
integrationsydelse
eller
uddannelseshjælp

Nuværende model

3
Førtidspension,
dagpenge,
sygedagpenge eller
ressourceforløbsydelse

Udvidet model

Fordeling af beboere efter beskæftigelse/ydelse i
Gellerupparken/Toveshøj i 2017.

Øvrige ydelser (Folkepension, orlov, barsel m.fl.)

Selvforsørget, selvforsøget med arbejde, fleksjob

Førtidspension

Sygedagpenge over 8 uger

Arbejdsløshedsdagpenge

Ressourceforløb

Kontanthjælp, starthjælp og forrevalidering

Integrationsydelse

Uddannelseshjælp

2

Kontanthjælp,
integrationsydelse eller
uddannelseshjælp

3

Førtidspension,
dagpenge,
sygedagpenge eller
ressourceforløbsydelse
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Dokument Titel:

Rådmandsindstilling nye
anvisnings- og
udlejningsregler i udsatte
boligområder

Dagsordens titel:

Indstilling om nye
anvisnings- og
udlejningsregler i udsatte
boligområder

Dagsordenspunkt nr

1.4

Indstilling
Til

Rådmanden

Fra

Økonomi, By og Bolig

Dato

7. december 2018

Rådmandsindstilling med tilhørende
byrådsindstilling om nye anvisnings- og
udlejningsregler i udsatte boligområder
1. Resume
På grundlag af regeringens udspil Èt Danmark uden
parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030 er en række
aftaler indgået og udmøntet i ny lovgivning, der trådte i
kraft den 1. december 2018.
Indstillingen vedrører implementering af ny lovgivning og
tilpasning af kommunens brug af udlejningsredskaber til at
balancere beboersammensætningen i de udsatte
boligområder.
Der er tale om ændringer der betyder:
1) Skærpede lovmæssige krav til den kommunale
anvisning
2) Mulighed for mere håndfast styring af, hvem der
flytter ind i de udsatte boligområder
I indstillingen foreslås det at kombineret udlejning i den
udvidede form gælder i Gellerupparken/Toveshøj,
Bispehaven, Herredsvang, Langkærparken og
Skovgårdsparken i 2019-2023.
Og at Teknik og Miljø bemyndiges til i samarbejde med
Sociale Forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens
Afdeling, at træffe beslutning om, hvor og hvor længe
kombineret udlejning herudover anvendes.
Indstillingen har været fremsendt i udkast til
Boligforeningernes 5. Kreds uden at der er kommet
bemærkninger.

Klik her for at angive tekst.

side 1 af 2

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) deltagerne på rådmandsmødet godkender vedlagte
byrådsindstilling om de nye anvisnings- og
udlejningsregler i udsatte boligområder.
3. Baggrund
Sagen behandles på møde i magistraten den 17.december
2018 og i Byrådet den 16. januar 2019.

Bilag
Bilag 1:

Slides vedrørende udlejningsredskaberne:
kombineret udlejning og fleksibel udlejning.

Bilag 2:

Byrådsindstilling om: Nye anvisnings- og
udlejningsredskaber i udsatte boligområder.

Sagsnummer 18/042183

Tegn: 1580

Ny anvisningsregel

Sagsbehandler: Kirsten L. Frandsen
Tlf.: 89 40 30 26
E-post: klfs@aarhus.dk

Klik her for at angive tekst.

side 2 af 2

Bilag 3/3

Dokument Titel:

Byrådsindstilling_ Nye
anvisnings- og
udlejningsregler i udsatte
boligområder

Dagsordens titel:

Indstilling om nye
anvisnings- og
udlejningsregler i udsatte
boligområder

Dagsordenspunkt nr

1.4

Indstilling
Til

Aarhus Byråd via Magistraten

Fra

Teknik og Miljø og Sociale Forhold og
Beskæftigelse

Dato

3. december 2018

Nye anvisnings-og udlejningsregler i udsatte
boligområder
1. Resume
På grundlag af regeringens udspil, Ét Danmark uden
parallelsamfund – Ingen Ghettoer i 2030, er en række
lovændringer trådt i kraft den 1. december 2018.
Lovændringerne indebærer skærpede anvisnings- og
udlejningsregler. Formålet er at ændre
beboersammensætningen i udsatte boligområder.
Byrådet skal godkende implementeringen af de nye regler
for kommunal anvisning og kombineret udlejning i Aarhus.
Det er formålet med den kommunale anvisning at undgå,
at flere områder i Aarhus bliver udsatte boligområder. Den
”håndholdte balancerede anvisning” tager hensyn både til
borgerens behov og beboersammensætningen i
afdelingen, hvor den ledige bolig er. Anvisningen skal
bidrage til at opnå en mere bladet beboersammensætning
i områder, der er i social balance.
Kombineret udlejning i udvidet form indebærer, at
boligforeningen i områder, hvor der er en høj andel af
borgere udenfor arbejdsmarkedet, skal afvise
boligsøgende på ventelisten, der modtager eller har
modtaget offentlige ydelser i 6 sammenhængende
måneder.
Det foreslås, at Teknik og Miljø fremadrettet bemyndiges
til i samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse og

Nye anvisnings- og udlejningsregler i udsatte boligområder
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Borgmesterens Afdeling at træffe beslutning om, hvor og
hvor længe kombineret udlejning anvendes.

2. Beslutningspunkter
Det indstilles
At 1) Kombineret udlejning i den udvidede form gælder i
Gellerupparken/Toveshøj, Bispehaven, Herredsvang,
Langkærparken og Skovgårdsparken i 2019-2023.
At 2) Teknik og Miljø bemyndiges til fremadrettet i
samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse og
Borgmesterens Afdeling at træffe beslutning om, hvor og
hvor længe kombineret udlejning herudover anvendes.
3. Baggrund
Regeringen fremlagde den 1. marts 2018 udspillet Ét
Danmark uden parallelsamfund - Ingen Ghettoer i 2030. I
forlængelse heraf er der indgået en række aftaler på
boligområdet, der skal modvirke parallelsamfund.
Den 1. december 2018 trådte ny lovgivning i kraft, der
giver boligorganisationer og kommuner nye redskaber til
at omdanne udsatte boligområder.
I Aarhus indgik et bredt flertal af byrådets partier en aftale
om udsatte boligområder den 18. juni 2018. Aftalen blev
tiltrådt på byrådets møde den 12. september 2018.
Aftalen sætter rammen for de mest udsatte boligområder i
Aarhus: Gellerup/Toveshøj og Bispehaven, der er
kategoriseret som ”hårde ghettoer” samt for
Skovgårdsparken, der ligeledes optræder på ghettolisten.
Skovgårdsparken risikerer at blive en ”hård ghetto”, med
mindre forebyggende indsatser som fx beskæftigelse,
udlejningsredskaber og frivillig fraflytning når at virke
tilstrækkeligt.
Målet for den kommunale anvisning er at undgå, at flere
områder i Aarhus bliver udsatte boligområder. Den
”håndholdte balancerede anvisning” tager hensyn både til
borgerens behov og beboersammensætningen i
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afdelingen, hvor den ledige bolig er. Anvisningen skal
bidrage til at opnå en mere blandet
beboersammensætning i områder, der er i social balance.
Målet med kombineret udlejning er at genetablere en mere
bred beboersammensætning i udsatte boligområder, hvor
beboerne aktuelt har en begrænset tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Samme målsætning er gældende for udlejningsredskabet
fleksibel udlejning. Fleksibel udlejning indebærer, at ledige
almene boliger udlejes fortrinsvis til boligsøgende i
beskæftigelse eller på videregående uddannelse.
Der er tale om en langsigtet indsats. Reglerne retter sig
ikke mod nuværende beboere, men sikrer, at gruppen af
tilflyttere bidrager til af løfte området i takt med, at
andelen af beboere med tilknytning til arbejdsmarkedet
øges over tid.
Bærende for det nationale udspil og den aarhusianske
aftale er en målsætning om at sikre, at der ingen udsatte
boligområder er i 2030.
4. Effekt
De nye anvisnings- og udlejningsregler vil sikre en mere
håndfast styring af, hvem der kan flytte ind i de udsatte
boligområder. Der er tale om en flerstrenget og
koordineret indsats.
Ved at kommunen anvender de anvisnings- og
udlejningsregler, der er til rådighed, kan
beboersammensætningen ændres over tid.
De nye anvisnings- og udlejningsregler bidrager samlet til
at skabe en mere varieret beboersammensætning ved at
give beskæftigede og studerende fortrin på ventelisten og
ved at begrænse tilflyttere på offentlige ydelser.
Udlejningsreglerne fastsætter derved rammerne for
tilflytningen til boligområderne.
Når reglerne anvendes samtidig med fleksibel udlejning,
vil boligområderne over tid få en højere andel af beboere
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med tilknytning til arbejdsmarkedet og en lavere andel af
beboere på offentlige ydelser.
5. Ydelser
De nye anvisnings- og udlejningsregler indeholder tre
hovedelementer:
Afbalanceret anvisning
I dag tager den håndholdte afbalancerede anvisning afsæt
i den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i
den boligafdeling, som den boligsøgende anvises til.
Anvisningen sker med baggrund i borgerens
statsborgerskab.
Fremadrettet skærpes anvisningen i de udsatte
boligområder, så der ikke vil ske anvisning af
boligsøgende, der enten er dømt for et strafbart forhold
eller har fået lejemålet ophævet for tilsidesættelse af god
skik og orden.
Med regeringens udspil Ét Danmark uden parallelsamfund
– Ingen Ghettoer i 2030 er der lagt vægt på, at andelen af
ikke-vestlige borgere ikke må overstige 50 % i de almene
boligområder. Derfor er det under afklaring med
Justitsministeriet om anvisning efter borgerens
statsborgerskab kan erstattes af ikke-vestlig herkomst.
Anvisningens praksis fortsætter som hidtil, indtil der
foreligger en afklaring på dette.
Kombineret udlejning
I områder med en høj andel af borgere uden for
arbejdsmarkedet kan byrådet beslutte, at
boligorganisationerne skal afvise boligsøgende på
ventelisten, når den boligsøgende (eller dennes husstand)
har modtaget offentlige ydelser i 6 sammenhængende
måneder.
Kombineret udlejning gælder i dag i boligområderne:
Gellerupparken/Toveshøj, Bispehaven, Herredsvang og
Langkærparken. Reglerne kan efter ministeriets liste pr. 1.
december 2018 også anvendes i Skovgårdsparken.
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I Aarhus Kommune er den nuværende model, at
kombineret udlejning inkluderer ydelserne kontanthjælp,
uddannelseshjælp og integrationsydelse.
Der er i lovgivningen mulighed for at udvide modellen for
kombineret udlejning til også at inkludere ydelserne
førtidspension, dagpenge, sygedagpenge og
ressourceforløbsydelse. Ved at inkludere disse ydelser vil
tilflytningen af borgere uden for arbejdsmarkedet blive
yderligere begrænset i disse boligområder.
Boligområdernes beboersammensætning er ikke kun
ubalanceret i relation til de ydelser, der indgår i den
nuværende model, men de har også en skævhed ift.
beboere på de ydelser, som indgår i den udvidede model.
Ved at anvende den udvidede model af kombineret
udlejning vil man derved opnå den største effekt på
beboersammensætningen.
Med denne indstilling indstilles det, at Aarhus Kommune
anvender den udvidede model for kombineret udlejning.
Fleksibel udlejning
Hvor anvisningsreglerne og kombineret udlejning sigter
mod at begrænse tilflytningen af borgere uden for
arbejdsmarkedet, er målet med fleksibel udlejning at
tiltrække ressourcestærke borgere til boligområderne.
Fleksibel udlejning betyder, at visse boligsøgende,
beskæftigede og studerende på videregående uddannelser
har fortrin på ventelisten til en bolig.
Boligorganisationerne i BLs 5. kreds og Aarhus Kommune
har indgået aftale om, hvor fleksibel udlejning anvendes i
perioden 1. maj 2018 – 30. april 2022 (Bilag 3).
6. Organisering
Hvis indstillingen tiltrædes, vil anvendelsen og arbejdet
med at justere praksis fortsætte inden for den
eksisterende organisering i Teknik og Miljø, Sociale Forhold
og Beskæftigelse samt Borgmesterens Afdeling og i
samarbejde med Boligforeningerne i BLs 5. kreds.
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7. Ressourcer
Den Sociale Boligtildeling i Sociale Forhold og
Beskæftigelse varetager opgaven med at anvise borgere
en bolig efter reglerne om kommunal anvisning, herunder
afklaring af om borgeren modtager overførselsindkomster.
Sociale Forhold og Beskæftigelse vurderer, at de
administrative udgifter i Aarhus Kommune som følge af
den udvidede model for kombineret udlejning vil
forventeligt beløbe sig til kr. 250.000 årligt.
Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af anvendelse

Mio. kr.

af kombineret udlejning i udvidet form
Administrative merudgifter pr. år

0,250

Det forventes, at Staten kompenserer kommunerne for
merudgiften. Er det ikke tilfældet finansieres det indenfor
den nuværende ramme i Sociale forhold og Beskæftigelse.

Bünyamin Simsek
/
Henrik Seiding
Kristian Würtz
/
Erik Kaastrup-Hansen

Bilag
Bilag 1:

Oversigt over almene boligafdelingers andel af
ikke-vestlige beboere

Bilag 2:

Analyse af kombineret udlejning

Bilag 3:

Oversigt over almene boligafdelinger med
fleksibel udlejning

Tidligere beslutninger
6. november 2006 vedtog byrådet kombineret udlejning i
Herredsvang og Bispehaven.
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12. september 2007 vedtog byrådet kombineret udlejning
i Gellerupparken og Toveshøj.
18. januar 2012 vedtog byrådet at forlænge kombineret
udlejning i Herredsvang og Bispehaven med et år.
6. marts 2013 vedtog byrådet at forlænge kombineret
udlejning med et år.
26. marts 2014 vedtog byrådet at forlænge kombineret
udlejning med fem år.

Sagsnummer: 16/055595-12

Antal tegn: 9.164

Arealudvikling og Almene Boliger

Sagsbehandler: Julia Beck
Søndergaard/Kirsten Lund Frandsen
Tlf.: 41 85 68 26/ 51 57 50 96
E-post: jubs@aarhus.dk
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Bilagsforside

Dokument Titel:

Rådmandsindstilling - til orientering Ghettolistens Aarhusområder

Dagsordens titel

Opfølgning på Ghettolisten pr. 1. december
2018 – Aarhus områder

Dagsordenspunkt nr

3.1

Indstilling
Til

Rådmanden

Fra

Beskæftigelsesforvaltningen

Dato

11. december 2018

Opfølgning på Ghettolisten pr. 1. december
2018 – Aarhus områder

1. Resume
Ifølge den nye Ghettolisten pr. 1. december 2018 er der
29 boligområder, mod 22 sidste år. Af de 29 områder er
der tre Aarhus områder: Bispehaven, Gellerup/Toveshøj og
Skovgårdsparken.
Nedenfor har Beskæftigelsesforvaltningen opgjort, hvor
mange færre beboere der skal være på offentlig
forsørgelse i de tre områder, hvis andelen udenfor
arbejdsmarkedet skal under 40 pct.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Orienteringen tages til efterretning.
3. Baggrund
Bispehaven og Gellerup/Toveshøj er såkaldte hårde
ghettoer, da de har været på Ghettolisten fem år i træk.
Skovgårdsparken er i år på listen for tredje år i træk og
dermed ikke en hård ghetto.
På baggrund af Beskæftigelsesforvaltningens tal, er der i
nedenstående tabel 1 lavet en opgørelse over antal
beboere i de tre Aarhusområder, hvor stor en andel af
disse der er på offentlig forsørgelse, samt hvor mange
færre beboere der skal være på offentlig forsørgelse, hvis
andelen udenfor arbejdsmarkedet skal under 40 pct.
Tallene viser, at der aktuelt er 346 beboere på offentlig
forsørgelse i Skovgårdsparken, svarende til at andelen

Klik her for at angive tekst.
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udenfor arbejdsmarkedet udgør 38,5 pct. Det betyder, at
der aktuelt ifølge Beskæftigelsesforvaltningens tal, er flere
beboere der er selvforsørgende end hvad der kræves i fht.
Ghettolistens kriterie om 40 pct. udenfor arbejdsmarkedet.
Der er således aktuelt 13 beboere i ”overskud” i fht.
Ghettolistens kriterie om de 40 pct.
I forhold til Bispehaven skal ca. 71 færre personer på
offentlig forsørgelse i Bispehaven og 304 færre personer i
Gellerup/Toveshøj, hvis andelen udenfor arbejdsmarkedet
skal under 40 pct.
Tabel 1: Antal på offentlig forsørgelse i Aarhus’ tre
områder på Ghettolisten (pr. ultimo november 2018)
Antal
beboere
18-64
år

Antal på
offentlig
forsørgelse

Andel
offentlig
forsørgelse

Antal
beboere på
offentlig
forsørgelse,
hvis andel
under 40
pct.

Antal
beboere
færre på
offentlig
forsørgelse,
hvis andel
skal under
40 pct.

Bispehaven

1.470

659

44,8 %

588

71

Gellerup/Toveshøj

3.267

1.611

49,3 %

1.307

304

899

346

38,5 %

360

-13

Skovgårdsparken

Det bemærkes, at der typisk sker et mindre fald
Beskæftigelsesforvaltningens tal i andel selvforsørgende i
fbm. efterregistreringer, da oplysninger om kommunal
forsørgelse er opdateret bagud.
Endelig bemærkes det, at de endelige beregninger i fht.
Ghettolisten foretages af Transport-, Bygnings- og
Boligministeriet. I fht. kriteriet ”udenfor arbejdsmarkedet”
opgøres denne af ministeriet som et gennemsnit over de
seneste to år. Beskæftigelsesforvaltningen har ikke
adgang til beregningerne / definitioner af den officielle
opgørelse.
Tabel 2 nedenfor viser hvilken forsørgelsestype beboerne i
de tre Aarhus områder var på ultimo november 2018.
Andelen af selvforsørgende inkl. fleksjob udgjorde ca. 55,2
pct. i Bispehaven, 50,7 pct. i Gellerup/Toveshøj og 61,5

Klik her for at angive tekst.
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pct. i Skovgårdsparken. Hovedparten af de
selvforsørgende inkl. fleksjob er beboere under 30 år.

Tabel 2: Forsørgelsestyper i de tre Aarhus områder
på Ghettolisten (pr. ultimo november 2018)
Bispehaven
Forsørgelse

Under 30

30+

Gellerup/Toveshøj
I alt

Under 30

30+

Skovgårdsparken

I alt

Under 30

30+

I alt

Dagpenge

30

30

60

57

39

96

14

15

29

Fleksjob

1

24

25

4

51

55

2

25

27

Forrevalidering

1

1

2

2

0

2

-

-

-

Førtidspension

7

338

345

22

838

860

2

145

147

Integrationsydelse

7

11

18

18

47

65

3

5

8

Jobafklaring

3

19

22

3

27

30

2

4

6

Kontanthjælp

2

85

87

6

279

285

9

66

75

Ledighedsydelse

0

14

14

1

31

32

0

13

13

Løntilskud

3

4

7

3

6

9

1

2

3

Ressourceforløb

5

22

27

1

98

99

3

15

18

Revalidering
Selvforsørgende
Sygedagpenge

0

4

4

0

3

3

-

-

-

483

303

786

985

618

1.603

281

245

526
21

6

20

26

14

25

39

7

14

47

0

47

89

0

89

26

0

26

I alt

595

875

1.470

1.205

2.062

3.267

350

549

899

Andel selvforsørgende+fleksjob

81,3

37,4

55,2

82,1

32,4

50,7

80,9

49,2

61,5

Uddannelseshjælp

4. Effekt
5. Ydelse
6. Organisering
7. Ressourcer
-

Sagsnummer: 18/008329-8

Antal tegn: 3.338

Beskæftigelsesforvaltningen

Sagsbehandler: Sofie Brøndt Jørgensen
E-post: sobrj@aarhus.dk

Klik her for at angive tekst.
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Dokument Titel:

Dagsorden for Magistraten d. 10.
december 2018

Dagsordens titel

Orientering fra Magistraten

Dagsordenspunkt nr

3.2
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Dokument Titel:

Dagsorden til mødet i Social- og
Beskæftigelsesudvalget den 19. december
2018

Dagsordens titel

Orientering om Udvalgsmødet

Dagsordenspunkt nr

3.3

Emne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato:

19. december 2018

Mødetid:
Mødested:

Kl. 16.30 – 18.30
Rådhuset, lokale 390

7. december 2018
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SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
Dagsorden kort:

Beskæftigelsesforvaltningen/

Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

1. Godkendelse af dagsorden
2. Møde med Dialoggruppen Børn med Handicap
3. Byrådshenvist sag: Forslag fra LA om monitorering af
ankesager
4. Byrådshenvist sag: Forslag fra RV om nedsættelse af
uafhængig faglig revisionsenhed
5. Orienteringspunkter
6. Skriftlige orienteringer
7. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
8. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 16.30 – 16.35 (5 min.)

-

Bilag:
Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 19.
december 2018

2. Møde med Dialoggruppen Børn med Handicap
Baggrund/formål: Tidligere på året blev der afholdt et
dialogmøde mellem Social- og Beskæftigelsesudvalget og
Dialoggruppen Børn med Handicap på baggrund af det åbne brev
med tilhørende 19 konkrete cases til byrådet. I det åbne brev
blev rejst en kritik af Aarhus Kommunes indsats på
handicapområdet for børn.

Ledelse & Politisk betjening
Jægergården, Værkmestergade
15 B
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 99 39
E-mail:
beskaeftigelse@aarhus.dk
Direkte e-mail:
sjas@aarhus.dk
Sag: 18/055938-1
Sagsbehandler:
Jacob Sonne/
Jan Gehlert

På denne baggrund blev der igangsat en række initiativer, som
der er blevet arbejdet videre med. Det blev samtidigt aftalt, at
der skulle være en senere drøftelse mellem udvalget og
Dialoggruppen.
Det er nu tid til denne drøftelse. På mødet deltager
repræsentanter fra Dialoggruppen Børn med Handicap,
repræsentanter fra PPR i Børn og Unge, Ruth Lehm, driftschef for
Familier, Børn og Unge, Rune Meyer, centerchef for
Handicapcentret for Børn.
Almaz Mengesha (LA) deltager desuden under punktet.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 16.35 – 17.35 (60 min.)
Bilag:

3. Byrådshenvist sag: Forslag fra LA om monitorering af
ankesager
Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 26.
september 2018 forslaget fra LA til behandling i Social- og
Beskæftigelsesudvalget.
Punktet blev udskudt på udvalgsmødet den 7. november 2018.
Metode: Mundtlig drøftelse
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 17.35 – 17.55 (20 min.)
Bilag:

4. Byrådshenvist sag: Forslag fra RV om nedsættelse af
uafhængig faglig revisionsenhed
Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 26.
september 2018 forslaget fra RV til behandling i Social- og
Beskæftigelsesudvalget.
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Punktet blev udskudt på udvalgsmødet den 7. november 2018.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 17.55 – 18.15 (20 min.)
Bilag:

5. Orienteringspunkter
A) Eventuelle orienteringer
Baggrund/formål: Eventuel orientering.
Metode: Mundtlig orientering.
Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen
Tid: 18.15 – 18.20 (5 min.)

6. Skriftlige orienteringer
A) Orientering om Socialtilsyn Midts årsrapport for 2017.
Resume: Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres én gang
årligt om årsrapporten fra Socialtilsyn Midt. Den skriftlige
orientering omhandler årsrapporten for 2017.
Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan
disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er
spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.
Bilag:
B) Fortrolig orientering om status på borgere fra Café
Kaffegal
Resume: Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres fortroligt
om status på borgere fra Café Kaffegal.
Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan
disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er
spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.
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Bilag:

7. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
Baggrund/formål: På hvert udvalgsmøde forelægges udvalget
en liste med kommende kurser, konferencer og aktiviteter, der er
mulighed for at deltage i.
Ligeledes præsenteres udvalget for de sager, som er på vej til
behandling i byrådet fra Socialforvaltningen og
Beskæftigelsesforvaltningen
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 18.20 – 18.25 (5 min.)
Bilag:
-

Kurser og konferencer
Sager på vej til byrådet

8. Evt.
Baggrund/formål:
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 18.25 – 18.30 (5 min.)
Bilag:
Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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