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Bilagsforside

Dokument Titel:

Referat - Rådmandsmøde - 11.12.18

Dagsordens titel

Referat

Dagsordenspunkt nr

1.2

Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse
Referat

Rådmandsmøde
11-12-2018 13:30
11-12-2018 14:30

Dato:
Tid:
Sted:

11. december 2018
13:30 - 14:30
Rådmandens kontor, Rådhuset

Deltagere:

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

Afbud:
Fraværende:
Bemærk:

1 Til godkendelse
1.1 Dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
1.2 Referat
Referatet blev godkendt.
1.3 Opfølgning på budgetforlig efter 3. kvartal
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.
Det indstilles:
At 1) Opfølgningslisten med angivelse af forslag til nye opfølgningstidspunkter drøftes og
godkendes.

BHA præsenterede indstillingen, der er en opfølgning på budgetforliget (både det seneste
og de forrige i det omfang, der er noget, der stadig er gældende).
Mødekredsen drøftede indstillingen.
Det blev aftalt,
 At BEF sender et notat til rådmanden om omlægningen af de decentrale
jobindsatser (BEF følger op)
 At Økonomi vender tilbage med en uddybning på sag 18 og 26 (Økonomi følger
op)
Indstillingen blev godkendt.
(Økonomi følger op)
1.4 Indstilling om nye anvisnings- og udlejningsregler i udsatte boligområder
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 udlejningsred-skaber 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.
Det indstilles:
At 1) deltagerne på rådmandsmødet godkender vedlagte byrådsindstilling om de nye
anvisnings- og udlejnings-regler i udsatte boligområder.

Side 2

BHA præsenterede indstillingen.
Mødekredsen drøftede indstillingen, herunder betydningen af kriteriet om ”ikke-vestlig
baggrund” og spørgsmålet om, hvorvidt MSB gør tilstrækkeligt i forhold til øvrige
områder end de nævnte.
Det blev aftalt,
 At der sammen med Borgerservice skal følges op på problematikken omkring C/Oadresser (BEF følger op)
Indstillingen blev godkendt.
(Økonomi følger op)
2 Til drøftelse
3 Til orientering
3.1 Opfølgning på Ghettolisten pr. 1. december 2018 – Aarhus områder
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.
Det indstilles:
At 1) Orienteringen tages til efterretning.
VJ præsenterede indstillingen.
Mødekredsen drøftede indstillingen.
Det blev aftalt:
 At BEF undersøger, om der kan anvendes løbende data på uddannelse
 At BEF undersøger, om der kan tilføjes et mål om uddannelsesniveau
 At BEF undersøger mulighederne for, at rådmandskredsen kan besøge Aalborg
Kommune (Aalborg Øst) i forhold problemstillingerne på området
Indstillingen blev taget til efterretning.
(BEF følger op)
3.2

Orientering fra Magistraten

Side 3

Mødekredsen drøftede mødet i Magistraten den 10. december 2018.
3.3

Orientering om Udvalgsmødet

Mødekredsen drøftede dagsordenen for udvalgsmødet den 19. december 2018.
3.4

Bordrunde

Ingen punkter til bordrunden.

Side 4

Bilagsforside

Dokument Titel:

Rådmandsindstilling - Udpegning af
medlem til arbejdsgrupper i regi af EKU

Dagsordens titel

Udpegning af medlem til arbejdsgrupper i
regi af EKU

Dagsordenspunkt nr

1.3

Indstilling
Til

Rådmanden

Fra

Beskæftigelsesforvaltningen

Dato

14. december 2018

Udpegning til arbejdsgrupper i regi af
Erhvervskontaktudvalget
1. Resume
Indstillingen omhandler udpegning til arbejdsgrupper i regi
af Erhvervskontaktudvalget i forbindelse med
udarbejdelsen af Erhvervsplan 2020-23.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) deltagerne på rådmandsmødet udpeger medlem til
en eller flere af de fire arbejdsgrupper.
3. Baggrund
Erhvervskontaktudvalget i Aarhus godkendte på mødet
den 3. december 2018 processen for og det overordnede
indhold i den kommende erhvervsplan. På mødet blev det
samtidig aftalt, at medlemmerne af EKU herunder
repræsentanter fra de enkelte magistratsafdelinger, skal
involveres i tilblivelsen af planen.
Arbejdsgrupper og dialogmøder
I regi af Erhvervskontaktudvalget nedsættes nu fire
arbejdsgrupper med interessenter fra erhvervsliv og
offentlige institutioner. De fire arbejdsgrupper vil have
fokus på følgende emner:
1. Arbejdskraft og talent. Herunder Aarhus som
national foregangsby for at få flere unge til at tage
en erhvervsuddannelse
2. Aarhus Kommune som virksomhed. Hvordan sikrer
vi at kommunernes kerneområder kommer i spil i en
erhvervspolitisk dagsorden?
3. Byens startup og scaleup økosystem. Herunder
fremme af kontormiljøer, investorer og netværk

Klik her for at angive tekst.

side 1 af 3

4. Infrastruktur
I perioden januar til april 2019 vil der i hver gruppe blive
afholdt tre møder med henblik på at få udvalgt og
prioriteret konkrete vækstskabende initiativer. Det er
ambitionen, at første møde i hver gruppe er afholdt inden
udgangen af januar 2019,
Strukturen og emnerne i Erhvervsplan 2020-23 kommer til
at ligge tæt op ad den gældende erhvervsplan for 201819, dog med bæredygtighed som et mere markant,
gennemgående tema på de forskellige indsatsområder.
Beskæftigelsesforvaltningen er orienteret om, at det er
forventningen, at medlemmerne i arbejdsgrupperne er
personer på administrativt chefniveau. Mellem de afholdte
møder kan relevante fagpersoner i forvaltningen inddrages
efter behov.
Det foreslås, at MSB udpeger et medlem til
arbejdsgruppen vedr. Arbejdskraft og talent og eventuelt
også i arbejdsgruppen vedr. Aarhus Kommune som
virksomhed, eftersom der er snitflader til
Beskæftigelsesplan 2019.
4. Effekt
5. Ydelse
6. Organisering
7. Ressourcer
-

Bilag
Bilag 1:

Klik her for at angive tekst.
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Beskæftigelsesforvaltningen

Tegn: Klik her for at angive tekst.
Sagsbehandler: Jacob Sonne
Tlf.: 41 85 99 39
E-post: sjas@aarhus.dk

Klik her for at angive tekst.
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Udpegning af medlem til
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EKU
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1.3

Erhvervs- og Byudvikling
Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C

Til: Magistratsmedlemmer i Erhvervskontaktudvalget

11. december 2018
Side 1 af 2

Plan for overordnet indhold og proces for Erhvervsplan 2020-23
Erhvervskontaktudvalget i Aarhus godkendte på mødet d. 3. december 2018
processen for og det overordnede indhold i den kommende erhvervsplan. På
mødet blev det samtidig aftalt, at medlemmerne af EKU herunder
repræsentanter fra de enkelte magistratsafdelinger, skal involveres i
tilblivelsen af planen.
Arbejdsgrupper og dialogmøder
I regi af Erhvervskontaktudvalget nedsættes nu fire arbejdsgrupper med
interessenter fra erhvervsliv og offentlige institutioner. De fire arbejdsgrupper
vil have fokus på følgende emner:
1. Arbejdskraft og talent. Herunder Aarhus som national foregangsby
for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse
2. Aarhus Kommune som virksomhed. Hvordan sikrer vi at
kommunernes kerneområder kommer i spil i en erhvervspolitisk
dagsorden?
3. Byens startup og scaleup økosystem. Herunder fremme af
kontormiljøer, investorer og netværk
4. Infrastruktur

I perioden januar til april 2019 vil der i hver gruppe blive afholdt tre møder
med henblik på at få udvalgt og prioriteret konkrete vækstskabende
initiativer. Det er ambitionen, at første møde i hver gruppe er afholdt inden
udgangen af januar 2019,
Strukturen og emnerne i Erhvervsplan 2020-23 kommer til at ligge tæt op ad
den gældende erhvervsplan for 2018-19, dog med bæredygtighed som et
mere markant, gennemgående tema på de forskellige indsatsområder.

BORGMESTERENS
AFDELING
Erhverv og By
Aarhus Kommune

Erhvervs- og Byudvikling
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Direkte telefon: 89 40 21 97
Direkte e-mail:
mcha@aarhus.dk
Sag: 18/037074-6
Sagsbehandler:
Michael Allermann

Struktur for Erhvervsplan 2020-2023

For øvrige vækstskabere og klynger afholdes der alene dialogmøder.
Jeg vil derfor bede dig/din magistratsafdeling om snarest muligt og inden
årets udgang at melde tilbage med navn(e) til deltagelse i arbejdsgrupper
og/eller dialogmøder, hvor I finder det relevant i forhold til ovenstående
struktur. Hvis I ønsker et bilateralt møde med os senest primo januar, vil vi
også meget gerne arrangere dette.
Venligst send jeres svar til konsulent Michael Allermann, mcha@aarhus.dk.
På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Jan Beyer Schmidt-Sørensen
Erhvervschef

11. december 2018
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Dokument Titel:

Dagsorden for møde i Magistraten 17.
december 2018

Dagsordens titel

Orientering fra Magistraten

Dagsordenspunkt nr

3.1
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Dokument Titel:

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

Dagsordens titel

Orientering om Udvalgsmødet

Dagsordenspunkt nr

3.2

Emne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato:

19. december 2018

Mødetid:
Mødested:

Kl. 16.30 – 18.30
Rådhuset, lokale 390

14. 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 samt 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:
Notat fra Dialoggruppen Børn med Handicap

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:
Byrådsforslag fra LA – monitorering-af-Ankesager
Udtalelse MSB
Udtalelse MSO
Transskribering af byrådsdebat
Notat fra MSO
Notat fra MSB

14. december 2018
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14. december 2018
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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.
Punktet blev udskudt på udvalgsmødet den 7. november 2018.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 17.55 – 18.15 (20 min.)
Bilag:
Forslag
Udtalelse fra MSB
Udtalelse fra MSO
Transskribering af byrådsdebat
Notat fra MSO
Notat fra MSB

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:
Redegørelse for tilsyn med Socialforvaltningens sociale
tilbud og plejefamilier i 2017
Årsrapport 2017 Socialtilsyn Midt

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.
Bilag:
Fortrolig orientering om status på borgere hos Café Kaffegal

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

14. december 2018
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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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Bordrunde:

