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Til godkendelse

1.1 Dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
1.2 Referat
Referatet blev godkendt.
1.3 Om- og tilbygning til seks nye botilbudsplad-ser
Byrådet besluttede i 2017 at afsætte anlægsmidler til en udvidelse af seks
botilbudspladser til borgere med selv-skadende adfærd. Da pladsbehovet ift. specifikke
målgrupper varierer foreslås det, at botilbudspladserne anvendes fleksibelt til målgrupper
på det socialpsykiatriske område.
Det foreslås konkret at én af de seks pladser etableres som en pladsudvidelse på
botilbuddet Windsor (Skole-bakken 17). De resterende fem pladser foreslås etableret
som satellit-boliger til botilbuddet Windsor i ejendommen Sjællandsgade 50. Begge
ejendomme ejet af MSB.

Indstilling om, at:
1) Etableringen af i alt seks botilbudspladser efter ser-viceloven på henholdsvis
Skolebakken 17 og Sjællandsgade 50 med en samlet anskaffelsessum på 6,4 mio.
kr. gennemføres
2) der meddeles en anlægsbevilling på 6,4 mio. kr. til etablering af de seks pladser
og at der afsættes et rådighedsbeløb af tilsvarende størrelse i 2019, jf.
indstillingens tabel 2
3) Rådighedsbeløbet på 6,4 mio. kr. finansieres via træk fra det afsatte beløb i
budgetforliget for 2018-2021 til botilbudspladser til borgere med spiseforstyrrelser
og selvskadende adfærd.
4) Det resterende beløb på ca. 1,6 mio. kr. reserveres til den videre udbygning af
interne botilbudspladser på området for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne (SUV)
Indstillingen blev præsenteret af BHA. Rådmandskredsen drøftede derpå sagen:
•

Der bliver afholdt naboorientering i Sjællandsgade

•

Det skal laves en byrådsindstillingen, når høringsrunden er afsluttet

KW bemærkede, at der skal være opmærksomhed omkring særlige byggeregler og
byggeskik i området, som bl.a. kan få betydning for anlægsøkonomien.
Indstillingen blev godkendt med forbehold for ovenstående.
(SOC følger op)
1.4 Åbne lokaler for foreninger og organisationer
Socialforvaltningen ønsker et tættere samspil med lokalsamfundet, foreninger og
organisationer. Rådmanden har efterspurgt, at Socialforvaltningen giver mulighed for, at
lokalsamfundet, foreninger og organisationer kan låne ledige lokaler i
Socialforvaltningens tilbud. Dette skal gøres ud fra et åbenhedsprincip, der betyder, at
bestemte lokaler kan lånes, når der er ledig kapacitet.
Princippet om åbenhed er inspireret af Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, der
udlåner lokaler på de 37 lokalcentre i Aarhus Kommune.
Brugen af lokaler vil ske ud fra følgende prioritering:
1. Tilbuddets egne arrangementer
2. Udlån til lokale borgere, foreninger, organisationer og andre, der understøtter
borgernes mulighed for at være aktive borgere
Indstilling om, at:

Side 2

1) rådmanden tilslutter sig princippet om åbne lokaler i Socialforvaltningens tilbud
2) brugen af lokaler sker ud fra den foreslåede prioritering, jf. afsnit 5
3) rådmanden tilslutter sig, at der på Aarhus Kommunes hjemmeside skal fremgå en
konkret liste over mulige lokaler til udlån i Socialforvaltningen med kontaktinformation på
centrene
Indstillingen blev præsenteret af KB. Indstillingen blev derpå drøftet:
• Der kommunikeres om beslutningen bl.a. via hjemmesider mv.
•

Der samarbejdes derudover med frivillighedscenteret om udbredelse af kendskab
og brugen af lokalerne.

•

Der udarbejdes skabelon for låneaftaler.

KW bemærkede, at:
• der bør kommunikeres bredt omkring beslutningen. Både ift. et praktisk niveau,
men også mere overordnet ift. at fortælle om MSB’s tilgang til mødet med borgere
og fællesskabet. Overvejelser ift. frivillighedsudvalget ift. timing.
•

Overvejelser omkring inddragelse af fx lokale sogne og fællesråd. I starten er
marts er fx det årlige fællesrådsseminar.

•

Vigtigt med intern formidling i MSB, så medarbejdere har kendskab til projektet.

•

det kan overvejes, hvorvidt der skal indarbejdes brugerbetaling, depositum,
nøglepenge eller lignende.

Det blev besluttet, at:
• Der udarbejdes plan for kommunikation, som fremsendes rådmanden
Indstillingen blev godkendt med ovenstående forbehold.
(SOC følger op)
1.5 Rådmandsindstilling om 2020 mål
MSB’s budgetmål er en del af et sammenhængende målsystem fra borger til politiker.
Målsystemet består af Aarhus-mål, Budgetmål og Rådmandsmål (Rådmandens
pejlemærker).
Byrådet vedtog på mødet den 12. september 2018 de nye Aarhusmål, der gælder frem til
2021. Af byrådsindstillingen fremgår det, at det forudsættes, at afdelingernes budgetmål afspejler Aarhusmålene.
Indstillingen om, at:

Side 3

At rådmanden indstiller følgende 6 budgetmål for 2020 til Social- og
Beskæftigelsesudvalget og Byrådet:
1) Andelen af borgere med ikke-vestlig herkomst på kommunal forsørgelse skal falde.
2) Ud af de akademikere, der er ledige 1. juli 2019, skal mindst 75 procent være
selvforsørgende efter et år.
3) Alle unge, der er afgået fra grundskolen, skal være i uddannelse eller
uddannelsesrettet aktivitet 15 mdr. efter afgang.
4) Andel børn og voksne i Socialforvaltningen, der når deres mål/har fremgang ift.
læring og selvforsørgelse skal stige.
5) Andel børn og voksne i Socialforvaltningen, der når deres mål/har fremgang ift.
netværk og medborgerskab skal stige.
6) Andel børn og voksne i Socialforvaltningen, der når deres mål/har fremgang ift.
personlig udvikling skal stige.
Indstillingen blev præsenteret af BHA. Rådmandskredsen drøftede derpå indstillingens
indhold:
•

BHA orienterede om de udvalgte mål, som i vid udstrækning videreføres.

KW bemærkede, at:
• Det er positivt med disse mål, som i vid udstrækning er tværgående for hele
social- og beskæftigelsesområdet og udtryk for vigtige indsatser.
Indstillingen blev godkendt.
(Økonomi følger op)
2

Til drøftelse

3

Til orientering

3.1 Orientering fra magistraten
KW orienterede om drøftelserne på magistratsmødet mandag d. 28. januar, herunder
mødet med Børn og Unge-byrådet om bl.a. uddannelsesvejledning.
•

Det bør overvejes, om vi skulle invitere B&U-byrådet ind i forbindelse med
ungehandlingsplanen. (BEF følger op)

3.2 Orientering om udvalgsmødet
Mødekredsen drøftede input til dagsorden for det kommende udvalgsmøde i social- og
beskæftigelsesudvalg.

Side 4

•

Der skal lægges op til drøftelse vedr. beskæftigelsesdagsordenen frem for
orientering. Der udarbejdes et bilag herfor (BEF følger op).

•

Ungdomskriminalitetsreformen dagsordensættes med fokus på vores bekymringer
for reformen og vores håndtering/forberedelse. Fakta om udviklingen i
Ungdomskriminalitet medtages (SOC følger op).

•

Forespørgsel om deltagelse på udvalgsmøde med de selvejende institutioner.
Forslaget til invitation fra udvalget afklares ifm. med kommende udvalgsmøde.
(SOC).
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Justeret forslag til nye måltal til
Fattigdomsredegørelse 2019
1. Resume
På rådmandsmøde d. 22. januar 2019, blev
rådmandsindstilling om supplerende mål for fattigdom
drøftet.
Baggrunden var debatten i byrådet af sagen ”Orientering
om fattigdom i Aarhus Kommune” d. 2. maj 2018, hvor
byrådsmedlemmerne efterspurgte supplerende måltal for
fattigdom.
Beskæftigelsesforvaltningen udarbejdede på den baggrund
en indstilling med supplerende måltal til rådmandsmødet
d. 22. januar 2019.
Rådmandsindstillingen blev henvist til genfremsendelse på
et senere rådmandsmøde med følgende temaer:
-

En sammenligning af Aarhus Kommunes opgørelse
over fattigdom med den nationale opgørelse

-

Konkrete eksempler på indsatser

-

Konsistens i opgørelserne om fattigdom

-

Overvejelser om en rolle for Udsatterådet

Beskæftigelsesforvaltningen foreslår på den baggrund at
-

en beskrivelse af metoden bag Danmarks Statistiks
nationale opgørelse over relativ fattigdom til FN’s
Verdensmål indgår i en kommende drøftelse

-

en beskrivelse af konkrete indsatser som
Beskæftigelsesplanen, 3.000 færre på offentlig
forsørgelse, Projekt Opgang til Opgang indgår i
fattigdomsredegørelsen

Rådmandsindstilling vedr. overvejelser om
Fattigdomsredegørelse 2019
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-

betegnelsen fattige børn ændres til børn i familier
på kommunal overførselsindkomst for at sikre
konsistens i betegnelser og opgørelser over
fattigdom

-

Forslag om inddragelse af Udsatterådet

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Beskæftigelsesforvaltningens forslag godkendes og
danner udgangspunkt for en videre drøftelse i Social- og
Beskæftigelsesudvalget om, hvad fattigdomsredegørelsen
fremover bør indeholde.
3. Baggrund
På møde i byrådet d. 23. maj 2018 blev ”Sag 7.
Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune” debatteret.
Udgangspunktet for debatten var Byrådsindstilling 2018
om Fattigdom i Aarhus Kommune (Fattigdomsredegørelsen
2018), som viste, at antallet af borgere på offentlige
ydelser, med en indtægt under kommunens
fattigdomsgrænse var faldet, fra 1.816 i december 2016 til
1.596 i december 2017, et fald på 12 %.
Byrådsmedlemmerne havde under byrådsmødet en række
bemærkninger og ønsker til supplerende måltal for
fattigdom. Derfor blev det besluttet, at der skal være en
drøftelse i Social- og Beskæftigelsesudvalget om, hvad
fattigdomsredegørelsen fremover bør indeholde.
På den baggrund og på baggrund af rådmandens
bemærkninger fra rådmandsmødet d. 22. januar 2019
foreslår Beskæftigelsesforvaltningen følgende nye
supplerende måltal og temaer til en drøftelse af den
kommende Fattigdomsredegørelse 2019.
-

en beskrivelse af metoden bag Danmarks Statistiks
nationale opgørelse over relativ fattigdom til FN’s
Verdensmål indgår i oplægget til drøftelsen1

-

en beskrivelse af konkrete indsatser rettet mod
fattigdom som Beskæftigelsesplanen og 3.000 færre
på offentlig forsørgelse indgår i
fattigdomsredegørelsen

Der foreligger ikke data, som viser antallet af relativt fattige i
Aarhus (kommuneniveau), se bilag. Et sådan træk vil skulle
tilkøbes fra Danmarks Statistik, da det er et beregnet tal på
baggrund af socioøkonomisk-, lønmodtager- og formuedata,
data som Aarhus Kommune ikke råder over.
1

Rådmandsindstilling vedr. overvejelser om
Fattigdomsredegørelse 2019
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-

Konsistens i opgørelserne om fattigdom, så
betegnelsen fattige børn ændres til børn i familier
på kommunal overførselsindkomst

-

Visualisering af den geografiske fordeling af
fattigdom

-

Flowmåling – Hvor er de fattige borgere henne et år
efter den foregående måling?

-

Antal af børn, hvor begge forældre har modtaget
kommunal forsørgelse i mere end et år.

-

Parametre for sundhed fra Region Midtjylland
sundhedsprofil for Aarhus Kommune fra rapporten
”Hvordan har du det?”

-

Forslag om inddragelse af Udsatterådet

Et træk i december 2018 viser, at der har været et
yderligere om end beskedent fald i antallet af borgere på
offentlige ydelser, med en indtægt under kommunens
fattigdomsgrænse, fra 1.596 i december 2017 til 1.541, et
fald på ca. 3%.
4. Effekt
-

Fattigdomsredegørelsen bliver konsistent og mere
indsatsorienteret

5. Ydelse
6. Organisering
7. Ressourcer
-

Flere arbejdstimer forventes afsat årligt til opgaven

Bilag
Bilag 1:

Danmarks Statistik - Definition af relativ
fattigdom SDG

Sagsnummer: 17/035007-10

Antal tegn: Klik her for at angive tekst.

Beskæftigelsesforvaltningen

Sagsbehandler: Adam Galai
Tlf.: 89 40 30 52
E-post: adga@aarhus.dk
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Privatøkonomi og Velfærd

Relativ fattigdom
Relativ fattigdom betyder, at fattigdom måles i relation til den generelle
levestandard i samfundet. Danmarks Statistiks indikator for relativ
fattigdom kombinerer lavindkomst med lav formue og fraregner studerende. Indikatoren er udviklet til opfølgning på FN’s bæredygtighedsmål 1.2 og er inspireret af det mål, som det tidligere Ekspertudvalg om
Fattigdom udviklede i 2013.
Relativ fattigdom

Boks 1

Fattigdom betragtes her relativt i forhold til normen i samfundet. Det vil sige, at
man er relativt fattig, hvis man er langt fra at have de samme økonomiske muligheder og levevilkår som de fleste andre i befolkningen. Normen defineres som medianindkomsten. Medianindkomsten er det beløb, hvor halvdelen af befolkningen
har en lavere indkomst og halvdelen en højere indkomst.
Definition af relativ fattigdom: Hvornår er man fattig?
En person eller en familie betragtes som relativt fattig, såfremt de både har:

En ækvivaleret disponibel indkomst under lavindkomstgrænsen i året

En ækvivaleret nettoformue ekskl. pension under lavindkomstgrænsen ved årets start

Lavindkomstgrænsen er fastsat til 50 pct. af medianindkomsten målt på ækvivaleret disponibel indkomst. Den følger derved den gernerelle indkomstudvikling i samfundet.
Personer i familier, hvor hovedforsørgeren i familien er studerende, samt unge der er flyttet hjemmefra i løbet af året, bliver ikke betegnet som fattige, selvom de opfylder ovenstående betingelser.

Ækvivaleret disponibel
indkomst og formue

Ved måling af relativ fattigdom benyttes ækvivaleret disponibel indkomst samt
ækvivaleret nettoformue eksklusiv pensioner. Her er familiens samlede indkomst
og formue korrigeret for antallet af familiemedlemmer, således at man kan sammenligne en enlig med fx et par med børn. Fordi analyseenhederne er familiens
indkomst og formue, får alle personer i en familie samme status, som enten fattige
eller ikke fattige.

Hvor høj er
lavindkomstgrænsen?

Lavindkomstgrænsen følger udviklingen i medianindkomsten og afhænger af familietypen. Beløbsgrænserne kan findes i statistikbanken. Beløbet skal dække udgifter
til husleje, vand, el, varme, forsikringer, abonnementer, transport, mad, tøj mv.
Her kan du læse mere om lavindkomst

Fattigdom er mere
end lav indkomst

Til måling af relativ fattigdom er det relevant at kigge bredere end blot på indkomsten, da lav indkomst kan være selvvalgt og måske afspejler, at man lever af en
formue. Det første kriterium for at falde i kategorien fattig er, at man indgår i lavindkomstgruppen – altså har en indkomst på under 50 pct. af medianen. Dernæst
skal man have en nettoformue (ekskl. pension), der ligger under samme grænse

Formuegrænsen

Personer i lavindkomstgruppen, der har en nettoformue (uden pension) på over 50
pct. af den årlige medianindkomst, betragtes ikke som fattige, da de vurderes at
kunne opretholde en rimelig levestandard i kraft af deres formue. Grænsen kan
udledes ved at gange lavindkomstgrænserne i statistikbanken med 12 for den relevante familietype. Nettoformuen er den samlede formue eksklusiv pension, men
inkl. værdien af bil og bolig fratrukket samlede gæld. Pensionsformuen medregnes
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ikke, idet pensioner normalt ikke bare kan hæves før den fastsatte pensionsalder,
og hvis det sker, skal 60 pct. af beløbet betales i afgift. Herudover betyder modregning i folkepensionen, når pensionerne udbetales, at den reelle værdi af pensionerne bliver lavere.
Studerende

Personer i familier, hvor hovedforsørgeren er studerende, bliver ikke betegnet som
relativt fattige, selvom de opfylder ovenstående betingelser. Dette valg er blandt
andet truffet, fordi studerende betragtes som en ressourcestærk gruppe, der oftest
selv har valgt at leve med en lav indkomst i en afgrænset periode.

Unge der er flyttet
hjemmefra i året

Unge, der er flyttet hjemmefra i løbet af året, bliver fjernet fra gruppen af relativt
fattige, hvis de er flyttet fra hjem, hvor familien ikke er fattig. Argumentet herfor er,
at den unge i så fald ikke har været relativt fattige hele året.

Figur 1

Andel af befolkningen i relativ fattigdom fordelt på aldersgrupper. 2016
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Kilde: https://www.dst.dk/da/Statistik/SDG

Flest unge er under
fattigdomsgrænsen

Unge mellem 20 og 29 år er den aldersgruppe, der med 9,5 pct. har den største
andel af relativt fattige i 2016 – og det er vel at mærke selvom studerende ikke tælles med som fattige. Dette tal er dog muligvis lidt højt sat, idet nogle af de unge
måske holder sabbatår, hvor de kun arbejder en del af året, og andre får økonomisk
støtte fra deres forældre, som ikke indgår i statistikken. Andelen af relativt fattige
falder med alderen, og de ældste grupper har med blot 0,7 pct. den laveste andel
relativt fattige.

Sort arbejde,
deleøkonomi og
økonomisk støtte

Danmarks Statistiks opgørelse af relativ fattigdom bygger blandt andet på data fra
indkomstregistret. Ikke alle former for indkomst indgår i dette register. Det gælder
fx indkomst fra sort arbejde, deleøkonomi og økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Det betyder, at nogle af de personer, der her betegnes som relativt fattige,
måske lever af sorte indkomster eller bliver forsørget af deres familier. På den anden side er der også personer over fattigdomsgrænsen, der reelt relativt fattige,
fordi de har så store udgifter til fx tandlæge eller andre behandlinger, som ikke er
dækket af sygeforsikringen, at de har behov for en højere indkomst end andre.

Fattigdomsniveauer
er arbitrære

Der er mange valg, der skal træffes, når man skal måle fattigdom, og antallet af
fattige afhænger af disse valg. Det er derfor vigtigt ikke at tolke for hårdt på antallet
af fattige. Det interessante er at se på udviklingen i antallet af fattige over tid for en
given definition af fattigdom. Ligeledes er det relevant at sammenligne fattigdomsniveauer for forskellige grupper, der adskiller sig på fx køn, alder eller socioøkonomisk status, for at se hvilke grupper, der sakker bagud i økonomisk forstand.
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Varighed

Det vurderes, at et år under den relative fattigdomsgrænse er tilstrækkeligt til, at en
person kan betragtes som relativt fattig. Når Danmarks Statistik har valgt en 1-årig
indikator, skyldes det derudover hensynet til indikatorens aktualitet, når den offentliggøres. På sigt har Danmarks Statistik planer om at præsentere supplerende
data for længevarende fattigdom, hvor antallet af personer, som har været fattige i
flere år i træk, måles.

Kort tidsserie

Danmarks Statistiks formueopgørelse går kun tilbage til 31. december 2014. Derfor
starter tidsserien om relativ fattigdom først i 2015. Det er ikke muligt at måle relativ fattigdom længere tilbage i tid uden databrud.

Metodenotat

Mere deltaljeret information om Danmarks Statistiks mål for relativ fattigdom findes i dette metodenotat.
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Dokument Titel:

Dagsorden til mødet i Social- og
Beskæftigelsesudvalget den 6. februar
2019

Dagsordens titel

Orientering om udvalgsmødet

Dagsordenspunkt nr

3.2

Emne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato:

6. februar 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.

Godkendelse af dagsorden
Byrådshenvist sag: Masterplan på hjemløseområdet
3.000 færre på offentlig forsørgelse
Ungdomskriminalitetsreformen
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 6.
februar 2019

2. Byrådshenvist sag: Masterplan på hjemløseområdet
Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 16. januar
2019 sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 16.35 – 17.05 (30 min.)
Bilag:
Indstilling
Bilag 1: Kortlægning og masterplan på hjemløseområdet

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: 19/003832-1
Sagsbehandler:
Jacob Sonne/
Jan Gehlert

-

Bilag 2: Anbefalinger fra de 10 spor
Bilag 3: Kortlægning – tilbud til hjemløse
Bilag 4: Udfordringer og initiativer ift. Klostertorvet
Bilag 5: Initiativer og indsatser
Bilag 6: Høringssvar med bemærkninger
Bilag 7: Høringssvar i fuld længde
Notat MSB, besvarelse af spørgsmål stillet i Magistraten
Brev fra Udsatterådet 05.09.2018
Transskribering af byrådsdebat
Notat med svar på spørgsmål fra byrådsdebat

3. 3.000 færre på offentlig forsørgelse
Baggrund/formål: Byrådet har i det seneste budgetforlig med
Fælles om Nye Løsninger besluttet at rykke et gear op på
indsatsen for at få flere aarhusianere i job. Målet er at få 3.000
personer flere i job i 2019-2020, og indgår også som en central
del af Beskæftigelsesplan 2019.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Vibeke Jensen
Tid: 17.05 – 17.35 (30 min.)
Bilag:
Beskæftigelsesplan 2019

4. Ungdomskriminalitetsreformen
Baggrund/formål: Folketinget vedtog 18. december 2018 lov
om forebyggelse af ungdomskriminalitet og tilhørende
konsekvensrettelser af anden lovgivning med implementering fra
1. januar 2019. Den nye lovgivning betyder nye rammer for det
kriminalitetsforebyggende arbejde i socialforvaltningen og i
samarbejdet med bl.a. Østjyllands Politi.
Med fokus på etableringen af et Ungdomskriminalitetsnævn og en
ungdomskriminalforsorg præsenteres udvalget for
indholdselementerne, Aarhus kommunes faglige vurdering heraf
og den lokale implementeringstilgang.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 17.35 – 17.55 (20 min.)
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5. Orienteringspunkter
A) Eventuelle orienteringer
Baggrund/formål: Eventuel orientering.
Metode: Mundtlig orientering.
Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen
Tid: 17.55 – 18.00 (5 min.)

6. 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: 18.00 – 18.05 (5 min.)
Bilag:
-

Kurser og konferencer
Sager på vej til byrådet

7. Evt.
Baggrund/formål:
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 18.05 – 18.10 (5 min.)
Bilag:
Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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Bilagsforside

Dokument Titel:

Rådmandsindstilling - Resultater af
tælleugen

Dagsordens titel

Resultater af tælleugen

Dagsordenspunkt nr

3.3

Indstilling
Til

Rådmand Kristian Würtz

Fra

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Dato

5. februar 2019

Resultater af tælleugen 2018
1. Indledning
I uge 43 blev der for niende gang afholdt tælleuge i MSB,
hvor

samtlige

indgående

og

udgående

henvendelser

registreret og kategoriseret efter kommunikationskanal.
Bilag 1 samler op på resultaterne af tælleugen. Side 1-5
omhandler MSB under et, hvorefter der følger resultater
for

hhv.

Beskæftigelsesforvaltningen

og

Socialforvaltningen.
2. Beslutningspunkter
It og Digitalisering og Tælleugearbejdsgruppen indstiller:
At

1)

Rådmanden

tager

tælleugens

resultater

til

efterretning.
3. Resultater
a. Mere af den indgående kommunikation foregår sikkert
Tælleugens resultater viser at e-mail fortsat er borgernes
foretrukne kanal, når de kontakter MSB. Bevægelsen går
dog i retning af, at borgerne i større grad bruger andre
kanaler. I 2016 udgjorde e-mails 39 procent af alle
indgående henvendelser. Sidste år var tallet faldet til 35
procent – og i år ser vi et fald på yderligere 3 procentpoint
til 32 procent.
Kommunikationen er bl.a. flyttet over på Digital Post, som
tegner sig for 18 procent af de indgående henvendelser.
Det er et procentpoint mere end i 2017 og 8 procentpoint
mere end i 2016. I løbet af uge 43 blev der registreret
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8.001 indgående Digital Post-forsendelser – det er 21
procent mere end de 6.591, der blev modtaget i 2017.
Det er positivt, at vi tilsyneladende er lykkedes med, at få
flere borgere til at bruge en sikker kanal, når de kontakter
MSB.
b. Digital Post udgør en mindre del af den udgående
kommunikation pga. selvbooking af samtaler
Hvor tælleugens resultater er udpræget positive ift. den
indgående

kommunikation,

danner

der

anderledes

billede,

vender

blikket

når

vi

sig

et

lidt

mod

den

udgående kommunikation.
Sidste år foregik 29 procent af de udgående henvendelser
via Digital Post – i år er det faldet med 3 procentpoint til
26 procent.
De overordnede tal dækker over nogle interne forskelle i
de

to

forvaltninger.

I

Familier,

Børn

og

Unge

og

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne er der sendt markant
mere Digital Post end i 2017. Omvendt er anvendelsen
faldet i Beskæftigelsesforvaltningen og i Voksenhandicap.
Faldet i Beskæftigelsesforvaltningen kan forklares af, at
markant flere borgere anvender digital selvbooking af
samtaler. Det betyder, at forvaltningen ikke i samme
omfang sender digital post med indkaldelser til samtaler.
Den reducerede mængde af udgående digital post i
Beskæftigelsesforvaltningen dækker derfor faktisk over en
yderst positiv udvikling.
c. SMS og telefon fylder mere i kommunikationen
Tælleugens

resultater

viser,

at

både

borgere

og

medarbejdere oftere anvender SMS-beskeder. Siden 2016
er antallet af modtagne SMS-beskeder fordoblet fra 1.404
til 2.845. – og SMS udgør 7 procent af den indgående
kommunikation.

Den

samme

tendens

ses

i

medarbejdernes brug af SMS.
Udviklingen kan bl.a. skyldes, at It & Digitalisering har
udviklet

en

ny

SMS-løsning,

AAK

NemSMS,

der

er

tilgængelig for alle medarbejdere i MSB.
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Der er tale om en yderst positiv udvikling, da SMS er en
oplagt kanal til kommunikation med borgere, som er
svære at nå via Digital Post.
d. Fremskrivning – Så mange borgere besøger MSB
Tælleugens primære funktion er at vise, hvilke kanaler der
anvendes i den borgerrettede kommunikation. Men den
giver også et godt billede af, hvor mange borgere MSB er i
kontakt med. I tabel 1 og 2 er antallet af henvendelser i
tælleugen fremskrevet, for at vise hvordan det ser ud på
årsbasis.
Tabel 1. Fremskrevet antal henvendelser i MSB

Tabel 2. Fremskrevet antal fremmødte borgere i MSB

Note: Fremskrivningen tager udgangspunkt i at forvaltningerne holder åbent 50
uger om året for at korrigere for helligdage.

Bilag
Bilag 1:

Tælleugerapport 2018

Tidligere beslutninger

Sagsnummer: 18/047461-6

Antal tegn: Klik her for at angive tekst.

It & Digitalisering

Sagsbehandler: Jeppe Kirkegaard
Tlf.: 41 85 45 70
E-post: jekc@aarhus.dk
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Bilag 2/2

Dokument Titel:

Tælleugerapport 2018

Dagsordens titel:

Resultater af tælleugen

Dagsordenspunkt nr

3.3

Resultater af tælleugen 2018
I uge 43 blev der for niende gang afholdt tælleuge i Sociale Forhold og
Beskæftigelse (MSB). I tælleugen bliver samtlige indgående og udgående
henvendelser
registreret
og
kategoriseret
efter
hvilken
type
kommunikationskanal henvendelsen sker ved.
Formålet med tælleugen er, at få et indblik i brugen af
kommunikationskanaler, hvilken udvikling der er i henvendelsesmønstret, og
hvordan denne flugter med MSB’s Kanalstrategi og hensyntagen til
beskyttelse af borgernes data.
For Ydelsescentret, Jobcentret, Familier, Børn og Unge, Voksenhandicap
samt Socialpsykiatri og Udsatte Voksne blev der samlet set registreret
74.016 ind- og udgående henvendelser. De fordeler sig på 43.819
indgående henvendelser og 30.197 udgående henvendelser.
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SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
It & Digitalisering
Aarhus Kommune

It & Digitalisering
Jægergården, Værkmestergade
15 B
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00

1. Resultater for MSB

E-mail:
it@msb.aarhus.dk
Direkte e-mail:
jekc@aarhus.dk
www.aarhus.dk/msb

Hovedparten af tælleugens 74.016 ind- og udgående henvendelser er
registreret i Jobcentret. Dette adskiller sig ikke fra tidligere tælleuger og
følger naturligt af, at Beskæftigelsesforvaltningen har kontakt med et større
antal af borgerne i Aarhus Kommune.

Sag: 18/047461-4
Sagsbehandler:
Susanne B. Andersen og Jeppe
Kirkegaard

Det samlede antal henvendelser er 6,4 procent højere end tælleugen i 2017,
hvor der blev registreret i alt 69.553 henvendelser.

Figur 1. Henvendelser fordelt på driftsområder

I forbindelse med tælleugen i 2014 blev der for første gang trukket statistik
på borgernes besøg på de dele af Aarhus Kommunes hjemmeside, som er
relevante for MSB. Siden har tælleugerapporten indeholdt statistik over antal
besøg på de enkelte driftsområders sider på www.aarhus.dk.
Aarhus Kommune har i løbet af året skiftet hjemmeside, hvilket har resulteret
i ændringer i hjemmesidens struktur. Det har derfor ikke været muligt at
trække data, der er sammenlignelige med tallene fra 2014-2017. I 2019 vil
hjemmesidestatistik igen indgå i tælleugerapporten.
a. Indgående henvendelser MSB
Af de 74.016 registrerede henvendelser var 43.819 indgående
henvendelser. Figur 3 viser de indgående henvendelsers fordeling på
kanaler i 2018, mens figur 4 på næste side sammenholder resultaterne fra
årets tælleuge med tallene fra 2016 og 2017.
Figur 3. Indgående henvendelser 2018 – MSB

Med 14.189 af de i alt 43.819 indgående henvendelser, svarende til 32
procent,
er
e-mail
stadigvæk
borgernes
mest
anvendte
kommunikationskanal, når de kontakter MSB. Det er dog i en noget mindre
udtalt grad end tidligere. I 2016 udgjorde e-mails 39 procent af alle
indgående henvendelser. Sidste år var tallet faldet til 35 procent – og i år ser
vi et fald på yderligere 3 procentpoint.
Kommunikationen er bl.a. flyttet over på Digital Post, som tegner sig for 18
procent af de indgående henvendelser. Det er et procentpoint mere end i
2017 og 8 procentpoint mere end i 2016. Tendensen er mere markant, når vi
ser på de absolutte tal fra årets tælleuge. Som det fremgår af figur 4, er der i
forbindelse med årets tælleuge registreret 8.001 indgående Digital Post-
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forsendelser – det er 21 procent mere end de 6.591, der blev modtaget i
2017.
Udover Digital Post foregår en større del af kommunikationen i år via
personligt fremmøde og SMS-beskeder. 14 procent af de registrerede
henvendelser foregår ved personligt fremmøde. Det er kun et procentpoint
mere end i 2017, men som vi så det med Digital Post, gemmer der sig en
mere markant tendens, når vi ser på de absolutte tal. I forbindelse med årets
tælleuge mødte 6.056 borgere op i de deltagende afdelinger. Det er 21
procent mere end de 5.000 i 2017. Tre ud af fire gange er der tale om
planlagte samtaler, mens den sidste fjerdedel udgøres af borgere, der
møder op uden foregående aftale.
Figur 4. Indgående henvendelser 2016-2018 – MSB

Endelig viser resultaterne også, at SMS er begyndt at fylde mere i
kommunikationen med borgerne. Siden 2016 er antallet af modtagne SMSbeskeder fordoblet fra 1.404 til 2.845. – og SMS udgør 7 procent af den
indgående kommunikation.
Det er positivt, at vi fastholder den udvikling, vi har set de seneste år, i
retning af at en større andel af den indgående kommunikation foregår
sikkert. Det flugter godt med den vores kanalstrategis målsætning om, at ”al
kommunikation med borgere og virksomheder som indeholder
personfølsomme data SKAL foregå på sikre kanaler”. Det indikerer også, at
vi bliver bedre og bedre til at overholde vores forpligtelse til at behandle
borgernes data på en forsvarlig måde. Noget der er blevet endnu vigtigere
med EU’s Persondatabeskyttelsesforordning (GDPR), der trådte i kraft d. 25.
maj 2018.
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Hver tredje indgående henvendelse foregår dog fortsat via almindelig e-mail.
En stor del af denne kommunikation indeholder sandsynligvis ikke følsomme
personoplysninger og kan fint foregå via e-mail. Det er dog vigtigt, at
forvaltningerne fastholder fokus på, at vi ikke bruger e-mail som kanal, når
kommunikationen indeholder følsomme eller fortrolige personoplysninger,
som fx CPR-nummer, indkomstforhold, fagforeningstilknytning etc. Når det
er tilfældet, skal de sendes som Digital Post.
b. Udgående henvendelser MSB
Af de i alt 74.016 registrerede henvendelser var de 30.197 udgående
henvendelser. Figur 5 viser fordelingen af de udgående henvendelser på de
forskellige kommunikationskanaler i 2018, mens figur 6 på næste side
sammenholder resultaterne fra årets tælleuge med tallene fra 2016 og 2017.
Figur 5. Udgående henvendelser 2018 – MSB

I de seneste tælleuger har vi set en bevægelse i retning af, at Digital Post
fylder mere i den udgående kommunikation. I 2018 ser denne udvikling ud til
at være vendt en smule. Sidste år foregik 29 procent af de udgående
henvendelser via Digital Post – i år er det faldet med 3 procentpoint til 26
procent. Udviklingen kan også ses i figur 6. Antallet af Digital Postforsendelser er faldet med 10 procent fra 8.686 i 2017 til 7.828 i 2018.
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Figur 6. Udgående henvendelser 2016-2018 – MSB

Tendensen er mest udtalt i Beskæftigelsesforvaltningen, mens der faktisk
ses en stigning i brugen af Digital Post i Socialforvaltningen.
Størstedelen af faldet i Beskæftigelsesforvaltningen kan forklares af, at
markant flere borgere anvender digital selvbooking af samtaler. Det betyder,
at forvaltningen ikke i samme omfang sender digital post med indkaldelser til
samtaler. Den reducerede mængde af udgående digital post i
Beskæftigelsesforvaltningen dækker derfor faktisk over en yderst positiv
udvikling.
Det er desuden vigtigt at bemærke, at mængden af udgående Digital Post i
MSB stadig ligger markant højere end 2016 og årene før. Det er dog vigtigt,
at forvaltningerne fastholder fokus på at bruge Digital Post i
kommunikationen med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere
Derudover ser vi en stigning i brugen af telefon – antallet af udgående
opkald er steget med 9 procent fra 8.723 i 2017 til 9.597 i 2018.
Telefonopkald udgår nu en ligeså stor del af den udgående kommunikation
som e-mails.
Endelig ser vi også en fortsat stigning i medarbejdernes brug af SMS. I 2016
sendte medarbejderne 1.362 SMS-beskeder – i år det tal mere end fordoblet
til 2.941. Udviklingen kan bl.a. skyldes, at It & Digitalisering har udviklet en
ny SMS-løsning, AAK NemSMS, der er tilgængelig for alle medarbejdere i
MSB. Det er yderst positivt, da SMS er en oplagt kanal til kommunikation
med borgere, som er svære at nå via Digital Post.
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2. Resultater for Beskæftigelsesforvaltningen
I Beskæftigelsesforvaltningen blev der registreret 58.879 henvendelser i
forbindelse med tælleugen, hvilket er 6 procent flere end i 2017. Dermed er
80 procent af alle henvendelser i årets tælleuge registreret i
Beskæftigelsesforvaltningen.
a. Indgående henvendelser - Beskæftigelsesforvaltningen
Der blev i alt registreret 35.282 indgående henvendelser i
Beskæftigelsesforvaltningen. Figur 7 viser henvendelsernes fordeling på
kommunikationskanaler i 2018, mens figur 8 på næste side sammenholder
resultaterne fra årets tælleuge med tallene fra 2016 og 2017.
Figur 7. Indgående henvendelser 2018 – Beskæftigelsesforvaltningen

Mail er fortsat borgernes foretrukne kanal, når de kontakter
Beskæftigelsesforvaltningen. E-mails udgør dog en 2 procentpoint mindre
andel af den indgående kommunikation end i 2017. Det absolutte antal af
modtagne e-mails er ganske vist steget fra 10.305 i 2017 til 10.803 i 2018,
men det totale antal henvendelser er altså steget mere, så e-mails samlet
set fylder mindre i kommunikationen.
Kommunikation er i stedet flyttet over på SMS, Digital Post og personligt
fremmøde. Der er registreret 16 procent flere Digital Post-forsendelser
sammenlignet med 2017 og de udgør i år 18 procent af den indgående
kommunikation.
Der er afholdt 22 procent flere personlige møder med borgere i 2018 –
sammenlignet med 2017. Klart størstedelen foregår efter forudgående aftale.
Endelig er der modtaget 2.019 SMS-beskeder i Beskæftigelsesforvaltningen
i 2018, hvilket er 28 procent flere end i 2017.
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Figur 8. Indgående henvendelser 2016–2018 – Beskæftigelsesforvaltningen

b. Udgående henvendelser - Beskæftigelsesforvaltningen
Der blev i alt registreret 23.597 udgående henvendelser i
Beskæftigelsesforvaltningen i årets tælleuge. Figur 9 på næste side viser
henvendelsernes fordeling på kommunikationskanaler i 2018, mens figur 10
sammenholder resultaterne fra årets tælleuge med tallene fra 2016 og 2017.
Figur 9. Udgående henvendelser 2018 – Beskæftigelsesforvaltningen
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Telefon og e-mail er de mest anvendte kanaler for medarbejderne i
Beskæftigelsesforvaltningen. E-mails udgør 32 procent af de udgående
henvendelser, hvilket er en stigning på et enkelt procentpoint sammenlignet
med 2017. Telefonopkaldenes andel af den udgående kommunikation er
steget med 4 procentpoint fra 28 procent i 2017 til 32 procent i 2018.
I 2017 var Digital Post den mest anvendte udgående kanal i
Beskæftigelsesforvaltningen, men i år udgør Digital Post kun 26 procent. Det
er et fald på 6 procentpoint sammenlignet med sidste år. Medarbejderne har
foretaget 6.189 forsendelser via Digital Post, hvilket er 19 procent færre end
i 2017.
Forklaringen på faldet skal særligt findes i Dagpenge & Kontanthjælp. I
oktober 2017 var det 7 pct. af alle samtaler i afdelingen, der var selvbookede
af de ledige dagpengemodtagere via jobnet.dk. I 2018 var dette tal steget til
hele 87 procent. Vi sender ikke indkaldelser eller bekræftelsesbreve til
borgere, der selv har booket en samtaletid.
Figur 10. Udgående henvendelser 2016-2018 – Beskæftigelsesforvaltningen
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3. Resultater for Socialforvaltningen
I Socialforvaltningen blev der i alt registreret 15.137 henvendelser i løbet af
tælleugen. Det er en stigning på 9 procent i forhold til 2017, hvor der i
samme tidsrum blev registreret 13.940 henvendelser.
a. Indgående henvendelser - Socialforvaltningen
Der blev i alt registreret 8.537 indgående henvendelser i Socialforvaltningen
i løbet af årets tælleuge. Figur 11 viser henvendelsernes fordeling på
kommunikationskanaler i 2018, mens figur 12 på næste side sammenholder
resultaterne fra årets tælleuge med tallene fra 2016 og 2017.
Figur 11. Indgående henvendelser 2018 – Socialforvaltningen

E-mail er fortsat borgernes mest anvendte kommunikationskanal, når de
henvender sig til Socialforvaltningen. Dog fortsætter udviklingen i retning af,
at mails fylder mindre. I 2015 udgjorde e-mails 60 procent af alle indgående
henvendelser i Socialforvaltningen. Sidste år var det tal faldet til 46 procent
og i år er det kun 40 procent af de indgående henvendelser, som er e-mails.
Henvendelserne er primært flyttet over på Digital Post, som i år udgør 19
procent af den indgående kommunikation. Det er en stigning på 5
procentpoint i forhold til 2017.
Den beskrevne udvikling ses tydeligt i figur 12 på næste side. I 2018 blev
der modtaget 1.657 henvendelser via Digital Post. Det er en stigning på 47
procent sammenlignet med 2017, og hvis vi sammenligner med 2016 er der
næsten tale om en tredobling.
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Figur 12. Indgående henvendelser 2016-2018 – Socialforvaltningen

b. Udgående henvendelser - Socialforvaltningen
Der blev registreret 6.600 udgående henvendelser i Socialforvaltningen i
forbindelse med årets tælleuge. Figur 13 viser henvendelsernes fordeling på
kommunikationskanaler i 2018, mens figur 14 sammenholder resultaterne
fra årets tælleuge med tallene fra 2016 og 2017.
Figur 13. Udgående henvendelser 2018 – Socialforvaltningen
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E-mail er fortsat medarbejdernes mest anvendte kommunikationskanal i
Socialforvaltningen, men fylder markant mindre i kommunikationen. I 2017
tegnede e-mails sig for 4 ud af 10 udgående henvendelser – i 2018 er det
mindre end hver tredje.
Tælleugens resultater indikerer, at medarbejderne i stedet bruger Digital
Post til at kontakte borgerne. I forbindelse med årets tælleuge er der
registreret 1.639 udgående Digital Post-forsendelser i Socialforvaltningen.
Det er 56 procent mere end i 2017 og Digital Post tegner sig nu for en
fjerdedel af den udgående kommunikation.

Figur 14. Udgående henvendelser 2016-2018 – Socialforvaltningen
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