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Bilagsforside

Dokument Titel:

Referat 8. januar 2019

Dagsordens titel

Referat

Dagsordenspunkt nr

1.2

Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse
Referat

Rådmandsmøde
08-01-2019 08:30
08-01-2019 10:30

Dato:
Tid:
Sted:

8. januar 2019
08:30 - 10:30
Rådmandens kontor, Rådhuset

Deltagere:

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

Afbud:
Fraværende:
Bemærk:

1 Til godkendelse
1.1 Dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
1.2 Referat
Referatet blev godkendt.
2 Til drøftelse
3 Til orientering
3.1 Orientering fra magistraten
KW orienterede om mødet i Magistraten den 7. januar 2019, herunder om
Frikommuneforsøget og Masterplan på hjemløseområdet.
Det blev aftalt i forhold til Masterplanen for hjemløseområdet:
 Der udarbejdes et notat til brug for byrådsmødet den 16/1, hvor der skal
præsenteres en række fakta omkring indsatsen, herunder hvornår næste
hjemløsetælling foregår, hvad forudsætningerne er for målsætningerne/tallene,
hvor mange midler der er brugt på hjemløseplaner, hvad der er kommet ud af
pengene m.m.

(SOC følger op)
3.2

Orientering om udvalgsmødet

KW orienterede fra udvalgsmødet den 19. december 2018.
Rådmandskredsen drøftede dagsordenen til udvalgsmødet den 9. januar 2019, herunder
punktet ”Drøftelse af ny politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022”.
Mødekredsen drøftede den nye politik for Borgerservice og Biblioteker, hvor MSBs
primære interesse ligger i, om der med politikken kan gøres noget særligt for at skabe en
vej til fællesskabet gennem MKBs tilbud for de borgere, der er i MSBs målgrupper.
3.3

Orientering om eksterne bevillinger til BEF

Beskæftigelsesforvaltningen har ultimo 2018 samlet set fået 47 mio. i eksterne midler til
fire større projekter, hhv.:
1)
2)
3)
4)

Opgang til Opgang
IBBIS II
Fra jobparat til formidlingsparat
I job med handicap

Indhold og status for så vidt angår implementering fremsendes her til orientering.
VJ orienterede om projekterne, herunder om arbejdet med at udarbejde
pressemeddelelser om projekterne. VJ orienterede endvidere om, at der som næste
skridt skal laves en handleplan og tidsplan for, hvordan vi kan gå i dialog med vores
samarbejdspartnere, herunder også MKB.
I forhold til IBBIS-projektet undersøger BEF, om der kan inviteres aktører ind til
opstartsmøder.
(BEF følger op)
3.4
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Dokument Titel:

Rådmandsindstilling til 15. januar 2019

Dagsordens titel

Frikommuneforsøg 2019-2023

Dagsordenspunkt nr

3.1

Indstilling
Til
Fra
Dato

Rådmanden
Organisation & Ledelse
15. januar 2019

Frikommuneforsøg 2019-2023
1. Resume
Borgmesterens Afdeling har kort før jul fremsendt
henholdsvis invitationen til nyt frikommuneforsøg fra
Økonomi- og Indenrigsministeren samt en tids- og
procesplan for udarbejdelse af ansøgninger om
frikommuneforsøg.
MSB har haft en intern proces, hvor SOC, BEF og Økonomi
kunne melde emner ind i forhold til, hvad MSB kunne lave
frikommuneansøgninger om.
MSB har grundet den korte tidsfrist ikke identificeret
konkrete forslag til frikommuneforsøgene og fremsender
således ikke nogle forslag til sekretariatsgruppen.
Det afventer videre drøftelser i sekretariatschefgruppen,
om MSB eventuelt kan aflevere forslag til
ansøgningsrunden 1. oktober 2019.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) rådmanden tager indstillingen til efterretning
3. Baggrund
Om frikommuneforsøg 2019-2023
I denne runde af frikommuneforsøg (2019-2023) kan der
ansøges som et netværk af kommuner eller som individuel
kommune.

Frikommuneforsøg 2019-2023
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Områder med sammenhæng og effektivisering i forhold til
følgende emner vil blive prioriteret:









Sammenhængende indsatser på tværs af
beskæftigelses-, social-, sundheds- og
uddannelsesområderne
Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til
uddannelse
Overgang fra folkeskole til
ungdomsuddannelse/beskæftigelse
Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen –
overgange mellem kommunale og regionale
sundheds- og plejetilbud
Tværgående effektivisering af opgaveløsningen
Administrative effektiviseringer

Processen
Frikommuneforsøget består af to ansøgningsrunder, henh.
1. april og 1. oktober i 2019. I hver runde vil der blive
udvalgt omkring 10 forsøg.
Uanset om magistratsafdelingerne ønsker at melde emner
ind til ansøgningsrunden den 1. april eller 1. oktober, skal
de foreløbige forslag indsendes til sekretariatschefgruppen
den 17. januar 2019. Dette er for at sikre overblik over
indkomne forslag.
Det bemærkes, at tids- og procesplanen fra BA er meget
stram i forhold til at skabe kvalificerede bud på emner til
frikommuneforsøget, da der skal koordineres på tværs af
magistratsafdelinger og eventuelt med andre kommuner,
hvis vi ønsker at indgå i netværk.
MSB har rettet henvendelse til BA for at undersøge
muligheden for, at MSB i løbet af foråret 2019 kan melde
emner ind til ansøgningsrunden den 1. oktober 2019. Vi
afventer svar på dette.
Selvom flere af de prioriterede områder er relevante i
MSB-regi, har SOC, BEF og Økonomi valgt ikke at
indmelde emner til fristen den 17. januar. Dette skyldes
altovervejende, at det ikke indenfor tidsfristen har været
muligt at lave kvalificerede bud på, hvor det kunne være
relevant for MSB at ansøge om frikommunestatus.

Frikommuneforsøg 2019-2023
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Det kræver bl.a. at vi undersøger i driften, hvor vi har
lovgivningsmæssige barrierer, som det kunne være
gavnligt at blive undtaget fra. Som eksempel er der
mange projekter i gang i BEF i øjeblikket. Hvis de
projekter viser sig at have barrierer af lovgivningsmæssig
karakter, så kan det være relevant at søge om
frikommunestatus, men de erfaringer tager længere tid at
indsamle, end der har været givet tid til i forhold til tidsog procesplanen fra BA.
4. Effekt
Formålet med frikommuneforsøgene er at arbejde på
måder, der kan vise nye veje i udviklingen af den
offentlige sektor. Således skal frikommuneforsøgene bestå
af indsatser, hvor der afprøves mere sammenhængende
og effektive måder at løse de kommunale opgaver på.
Målet er at opnå ny viden og praktiske erfaringer baseret
på den kommunale virkelighed.
Herudover er målsætningen for frikommuneforsøgene, at
de kan skabe grundlag for beslutninger om, hvorvidt
forsøgene skal udbredes til generelle regelændringer til
gavn for alle kommuner.
5. Ydelse
6. Organisering
Koordineringen af forslagene om frikommuneforsøg ligger i
sekretariatschefgruppen og BA.
7. Ressourcer
-

Bilag
Bilag 1:
Bilag 2:

Invitation til nyt frikommuneforsøg til landets
borgmestre
Fælles tids- og procesplan for ansøgninger til
frikommuneforsøg fra BA

Tidligere beslutninger
-

Sagsnummer: 18/065485-5
Organisation & Ledelse

Frikommuneforsøg 2019-2023

Antal tegn: 4.115
Sagsbehandler: Christina Woetmann
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Tlf.: 89 13 26 44
E-post: chwo@aarhus.dk
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Dokument Titel:

Bilag 1_Invitation til nyt
frikommuneforsøg til
landets borgmestre

Dagsordens titel:

Frikommuneforsøg 20192023

Dagsordenspunkt nr

3.1

Til alle landets borgmestre

Sagsnr.
2018 - 409
Doknr.
19938
Dato
12-10-2018

Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon 72 28 24 00
oim@oim.dk

Invitation til nyt frikommuneforsøg
Regeringen og KL er enige om, at de hidtidige frikommuneforsøg har været en succes.
Det er derfor aftalt i økonomiaftalen for 2019 at igangsætte en ny runde
frikommuneforsøg. Frikommuneforsøgene indgår som en del af
Sammenhængsreformens spor om afbureaukratisering.
Jeg vil hermed gerne invitere alle landets kommuner til at søge om mulighed for at
gennemføre forsøg, der kan vise nye veje i udviklingen af den offentlige service.
Med frikommuneforsøg får udvalgte kommuner udstrakt frihed til at afprøve nye,
mere sammenhængende og effektive måder at løse de kommunale opgaver på. Målet
er at opnå ny viden og praktiske erfaringer baseret på den kommunale virkelighed.
Forsøgene kan bane vejen for kvalitetsudvikling, effektiviseringer, regelforenklinger og
bedre styring. Det er målsætningen, at erfaringer fra frikommuneforsøg skal give
grundlag for beslutninger om, hvorvidt forsøgene skal udbredes til generelle
regelændringer til gavn for alle kommuner.
Udvælgelse af frikommuneforsøg
Som noget nyt vil der ikke ske en indledende udvælgelse af frikommuner eller
frikommunenetværk. I stedet kan alle kommuner søge direkte om godkendelse af
forsøg i to ansøgningsrunder. Der vil blive udvalgt cirka 10 forsøg i hver af de to
ansøgningsrunder.
Ved udvælgelsen af frikommuneforsøg vil der blive lagt vægt på, at der er tale om
ambitiøse, fokuserede og sammenhængende forsøg med væsentligt potentiale for
nytænkning og/eller forenkling af den offentlige opgaveløsning.
Kommuner kan søge enkeltvis eller i netværk, men der stilles krav om et
befolkningsgrundlag på minimum 60.000 indbyggere for at sikre volumen i
forsøgserfaringerne. Ved vurdering af forsøgsansøgninger vil det blive tillagt positiv
vægt, hvis der er tale om et netværk af kommuner.
Ved vurdering af ansøgningerne vil der som udgangspunkt blive givet en særlig
prioritet til forsøg, som omhandler en af nedenstående problemstillinger, der har
sammenhæng og effektivitet som fællesnævner:








Sammenhængende indsatser på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- og
uddannelsesområderne
Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse
Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse / beskæftigelse
Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgange mellem
kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud
Tværgående effektivisering af opgaveløsningen
Administrative effektiviseringer

Det vil desuden blive tillagt en positiv værdi, hvis forsøgsansøgningen indeholder en
målbar målsætning.
Der kan søges om et ændret regelgrundlag, som grundlag for forsøgene, eller fritagelse
fra nuværende statslige regler. Der kan dog ikke laves forsøg, som er i strid med
grundloven, EU-regler, som vil give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning
af andre, indebærer en væsentlig udvidelse af nationalt politisk fastsatte
serviceniveauer eller bryder med borgernes retssikkerhed.
Videre proces
Der kan læses mere om det nye frikommuneforsøg på www.oim.dk, hvor der også er
nærmere information om ansøgningsproces mv. Frist for forsøgsansøgninger for 1. og
2. runde er henholdsvis den 1. april 2019 og den 1. oktober 2019.
De bedste idéer opstår ude i den praktiske dagligdag. Jeg har store forventninger til, at
kommunerne sammen med de kommunale medarbejdere kan foreslå nye
frikommuneforsøg, der kan danne rammen for en ambitiøs og perspektivrig
nytænkning af den kommunale opgavevaretagelse.
Jeg vil hermed opfordre alle kommuner til nu at gå i tænkeboks og i dialog med
hinanden om fælles udfordringer, som kan danne basis for forsøgsansøgninger.

Med venlig hilsen
Simon Emil Ammitzbøll-Bille
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Dokument Titel:

Bilag 2_Fælles tids- og
procesplan for
ansøgninger om
frikommuneforsøg fra BA

Dagsordens titel:

Frikommuneforsøg 20192023

Dagsordenspunkt nr

3.1

Tids- og procesplan for udarbejdelse af ansøgninger om frikommuneforsøg 2019 – 2023 fra Aarhus Kommune

Dato
Medio december

Aktivitet
Magistratsafdelingerne begynder at finde mulige emner og forslag til frikommuneforsøg for perioden 2019 2023 og koordinerer / aftaler med relevante afdelinger, hvor der er tværmagistratslige snitflader.

Ansvarlig
Magistratsafdelingerne

Forslagene beskrives i Økonomi- og indenrigsministeriets (ØIM’s) skabelon (vedhæftet) og der udarbejdes
udkast til en indstilling til Magistraten om godkendelse til at fremsende ansøgningen om frikommuneforsøg.
Onsdag 16. januar,
2019

Byrådet behandler indstilling om invitation fra Indenrigs- og økonomiministeriet vedr. Frikommuneforsøg –
herunder bemyndigelse af magistraten til at godkende de konkrete forslag fra magistratsafdelingerne.

Borgmesterens
Afdeling

Torsdag, 17. januar

Frist for fremsendelse af foreløbige forslag og udkast til indstilling fra magistratsafdelingerne til
Sekretariatschefgruppen.

Magistratsafdelingerne

Hver magistratsafdeling bedes lægge egne forslag i en sagsmappe oprettet til formålet i følgende eDoc
projekt: 18-04720 Frikommuneforsøg III (2019-2023) - Økonomi- og indenrigsministeriet
http://edoc:8080/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Project&subtype=1&recno=530315
Fredag, 25. januar

Sekretariatschefgruppen danner sig et overblik over de foreløbige forslag og indleder en tværgående
koordinering sammen med magistratsafdelingerne.
Hvis, der er forslag, som indholdsmæssigt overlapper eller har interessante snitflader, vil der være mulighed
for, at de ansvarlige magistratsafdelinger koordinerer deres forslag indbyrdes. Ligeledes har
sekretariatschefgruppen mulighed for at anbefale, at de ansvarlige magistratsafdelinger genovervejer
indholdet, hvis det ikke opfylder ØIM’s kriterier og anbefalinger.
NB: Der aftales en særlig tidsplan for forslag til frikommuneforsøg, som skal behandles i byrådet. Det gælder
forslag til frikommuneforsøg, som
• har bevillingsmæssige konsekvenser
• ikke er i overensstemmelse med tidligere byrådsbeslutninger
• vurderes, at det forudsætter politisk accept i Byrådet
Forslag som skal byrådsbehandles fremsendes sammen med en indstilling til Byrådsservice i Borgmesterens
Afdeling allerede torsdag den 28. februar, så den kan blive magistratsbehandlet mandag den 11. marts og
byrådsbehandlet onsdag den 20. marts.

Borgmesterens
Afdeling

Tids- og procesplan for udarbejdelse af ansøgninger om frikommuneforsøg 2019 – 2023 fra Aarhus Kommune

Alternativt kan det aftales, at der arbejdes videre med forslaget frem mod ØIM’s ansøgningsrunden 1.
oktober.
Onsdag, 20. februar

Frist for fremsendelse af forslag og indstillinger fra magistratsafdelingerne til BA.
De forslag, som fremsendes, er nu drøftet og administrativt godkendt i de berørte magistratsafdelinger.

Magistratsafdelingerne

Mandag, 26. februar

Sekretariatschefgruppen foretager på vegne af magistratsafdelingerne en yderligere tværgående koordinering
af samtlige fremsendte forslag.

Borgmesterens
Afdeling

Evt.: Direktørgruppen får tilsendt det samlede overblik til orientering.
De ansvarlige magistratsafdelingerne færdiggør nu deres indstillinger til Magistraten om godkendelse til at
fremsende ansøgningen/-erne om frikommuneforsøg.

Magistratsafdelingerne

Indstillingen fremsendes via Rådmand til Magistraten.
Torsdag, 14. marts

Frist for magistratsafdelingernes indstillinger. Magistratsafdelingerne fremsender indstillingerne direkte til
Byrådsservice i Borgmesterens Afdeling.

Magistratsafdelingerne

Mandag, 25. marts

Magistratens behandling af forslag til frikommuneforsøg

Borgmesterens
Afdeling

Torsdag, 28. marts

De ansvarlige magistratsafdelinger fremsender ansøgninger om frikommuneforslag godkendt i magistraten
direkte til Økonomi- og indenrigsministeriet (frist 1. april).

Magistratsafdelingerne

April – maj

Sekretariatschefgruppen danner sig et overblik over fremsendte ansøgninger og følger herefter Økonomi- og
indenrigsministeriets behandling / godkendelse af ansøgningerne.

Borgmesterens
Afdeling
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Dagsorden Magistraten d. 14. januar 2019

Dagsordens titel

Orientering fra magistraten

Dagsordenspunkt nr
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Emne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato:

23. januar 2019

Mødetid:
Mødested:

Kl. 16.30 – 18.30
Rådhuset, lokale 390
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SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
Dagsorden kort:

Beskæftigelsesforvaltningen/

Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Årlig status fra Udsatterådet
Evt. Byrådshenvist sag: Masterplan på hjemløseområdet
Evt. Byrådshenvist sag: Forslag fra V: Uvildig undersøgelse
af Aarhus Kommunes tilsynsforpligtelse
Tvangsanbringelser i psykiatrien
Orienteringspunkter
Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
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
23. januar 2019

2. Årlig status fra Udsatterådet
Baggrund/formål: Udsatterådet gæster én gang årligt Socialog Beskæftigelsesudvalget for at give en status på det forgangne
år og indgå i en dialog om Udsatterådets arbejde.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Lotte Henriksen/Knud Aarup (formand for
Udsatterådet)
Tid: 16.35 – 17.15 (40 min.)

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

Bilag:

3. Evt. Byrådshenvist sag: Masterplan på hjemløseområdet
Baggrund/formål: Det er muligt, at byrådet på sit møde den
16. januar 2019 henviser sagen til behandling i Social- og
Beskæftigelsesudvalget.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 17.15 – 17.35 (20 min.)
Bilag:

4. Evt. Byrådshenvist sag: Forslag fra V: Uvildig
undersøgelse af Aarhus Kommunes tilsynsforpligtelse
Baggrund/formål: Det er muligt, at Byrådet på sit møde den
16. januar 2019 henviser sagen til behandling i Social- og
Beskæftigelsesudvalget.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 17.35 – 17.50 (15 min.)

5. Tvangsanbringelser i psykiatrien
Baggrund/formål: På mødet i Social- og
Beskæftigelsesudvalget den 19. december 2018 blev det besluttet
at dagsordensætte tvangsanbringelser i psykiatrien på
udvalgsmødet den 23. januar 2019.
Punktet er dagsordenssat på baggrund af rapporten fra
arbejdsgruppen vedr. nedbringelse af tvangsindlæggelser i
Psykiatrien. Punktet er ønsket dagsordensat af Lone Hindø (S).

11. januar 2019
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Metode: Mundtlig drøftelse
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 17.50 – 18.10 (20 min.)
Bilag:

6. Orienteringspunkter
A) Eventuelle orienteringer
Baggrund/formål: Eventuel orientering.
Metode: Mundtlig orientering.
Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen
Tid: 18.10 – 18.15 (5 min.)

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: 18.15 – 18.20 (5 min.)
Bilag:
-

Kurser og konferencer
Sager på vej til byrådet

8. Evt.
Baggrund/formål:
Metode: Mundtlig drøftelse.

11. januar 2019
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Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 18.20 – 18.25 (5 min.)
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Bordrunde:

