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Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse

 
Referat

Rådmandsmøde
30-04-2019 08:30

30-04-2019 10:30

Dato:
Tid:
Sted:

30. april 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)
Kristian Dalsgaard (Referent)

Afbud:

Fraværende:

Bemærk:

1   Til godkendelse
1.1   Dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

1.2   Referat
Referatet blev godkendt.

1.3   Udtalelse vedr. forslag fra ALT om forsøg med frie rammer på 
beskæftigelsesområdet
I forbindelse med byrådsmødet d. 31.10 2018 fremsatte Alternativet forslag om ”Frie 
rammer på beskæftigelsesområdet.
Forslag til besvarelse fra MSB beskriver et forsøg med personlige borgerstyrede 
budgetter, som vil være målrettet intentionerne i forslaget fra Alternativet

Med afsæt i Alternativets forslag foreslås, at forsøget afprøves i mindre skala, således at 
100 job-parate borgere årligt får mulighed for at budgettere med op til 50.000 kr. til at 
designe deres egen beskæftigelsesindsats.

Indstilling om, at: 
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1) Indstillingen ”Udtalelse vedrørende forslag fra Alternativet om frie rammer på 
beskæftigelsesområdet” fremsendes til byrådet.

Indstillingen blev præsenteret af VJ. Indstillingen blev drøftet:
 EKH bemærkede, at formuleringerne i udkastet skal præciseres, da vi ikke kan 

fremsætte budgetudvidende forslag i indstilling til byrådet. Opmærksomhed på nye 
retningslinjer vedr. udtalelser/indstillinger med budgetkonsekvens. 

 Vi peger i stedet på, at Den Sociale Investeringsfond eller som investeringsmodel.

 Friere rammer for lovgivningen kræver frikommuneforsøg. Derfor foreslår vi (efter 
forbillede fra ’langtidsledige tager teten’) en løsning, hvor udvalgte får lov til at 
råde over et beløb.

Indstillingen blev godkendt med ovenstående tilpasninger/bemærkninger

 Indstillingen revideres og fremsendes til direktør/rådmand i eDoc  

(BEF følger op)

1.4   Sommerskole for flygtningefamilier i Aarhus
Denne indstilling beskriver forslag til arbejdet med aktiviteter for flygtninge i Aarhus i 
sommerferien 2019.

Med forslaget lægges der op til at der etableres en sommerskole i samarbejde med 
frivillige organisationer.

Indstilling om, at:
1) Rådmanden beslutter at der arbejdes videre med indstillingens forslag til 

samarbejdspartnere og aktiviteter 

2) Finansiering af tiltaget drøftes

Indstillingen blev præsenteret af VJ. Indstillingen blev derpå drøftet.

Indstillingen blev godkendt.

(BEF følger op med inddragelse af SOC

2   Til drøftelse
2.1   Evaluering af Social- og Beskæftigelsesudvalgets studietur til Edinburgh
På rådmandsmødet den 2. april 2019 var der et ønske om, at udvalgsrapporten for 
Social- og Beskæftigelsesudvalgets studietur til Edinburgh blev drøftet på et rådmands-
møde forud for behandlingen i Social- og Beskæftigelsesudvalget.
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Der er nu udarbejdet et udkast til en udvalgsrapport, hvori der også fremgår et foreløbigt 
regnskab for studieturen.

Indstilling om, at: 

1) Rådmandsmødet drøfter udvalgsrapporten

2) Rådmandsmødet godkender udvalgsrapporten med henblik på at denne 
dagsordensættes på mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2019 i 
forbindelse med evalueringen af studieturen

Indstillingen blev drøftet:

 KW bemærkede særligt, at læring ift. ungehandlingsplanen og autismedelen kunne 
være emner til diskussion for udvalget.  

Det blev besluttet, at: 
 Der udarbejdes et notat til behandling af rapporten på udvalgsmødet, hvor vi 

beskriver, hvordan MSB arbejder med initiativer ift. ovenstående, herunder også 
koblinger til beskæftigelsesplanen. 
 

 Evalueringen blev godkendt til behandling på udvalgsmødet

(SOC følger op)

3   Til orientering
3.1   Orientering om sygefravær 1. kvt. 2019
Sygefraværet i MSB er steget med 0,06 fraværsarbejdsdage pr. medarbejder på tværs af 
MSB sammenlignet med første kvartal 2018. I SOC ses en stigning på 0,25 dage pr. 
medarbejder, mens der i BEF ses et fald på 0,31 dage pr. medarbejder. TVÆR reducerer 
med 0,89 dage pr. medarbejder.  

Indstilling om, at:

1) Rådmanden tager indstillingen til efterretning.

Indstillingen blev drøftet i rådmandskredsen. 

 KW bemærkede, at vi bør være opmærksomme på at skærpe indsatserne for 
nedbringelse af sygefraværet på de områder, som har en negativ udvikling.

Indstillingen blev taget til efterretning 

3.2   Orientering fra magistraten
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 KW orienterede kort fra mødet i Magistraten, herunder drøftelsen af initiativer i 
relation til vold og trusler og repræsentanter i 17,4§ udvalget.

 KW bemærkede, at der generelt bør være fokus fremadrettet på beskrivelserne af 
bevæggrunde og argumenter bag udpegelser af medlemmer til bestyrelser.

3.3   Orientering om udvalgsmødet
 Der skal indlægges tid til at orienteringspunktet vedr. ny organisering i MSB kan få 

mere tid.

 Drøftelser vedr. Klostertorv flyttes til orientering. (byttes tidsmæssigt med 
ovenstående).

3.4   Bordrunde
 VJ orienterede om, at der er et notat vedr. implementering af 

repatrieringsindsatsen under udarbejdelse og på vej til rådmanden (BEF følger op). 

 VJ orienterede om de aktuelle opgørelser fra Beskæftigelsesministeriet. Der blev 
kvitteret fra mødekredsen for den indsats, der bliver gjort og de resultater, der 
opnås. 
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Indstilling

Rådmandsindstilling vedr. møde og besøg i 
København - Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningens nye jobcenter 
(6-by regi)

1. Resume 
Den 9. januar 2019 deltog rådmanden og de øvrige 6-
byers beskæftigelsesborgmestre/udvalgsformænd i et 
foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg (vedr. 
regelforenkling) og derefter møde på Københavns Rådhus. 

Med ønsket om at fortsætte det gode samarbejde og 
videndeling på tværs af 6-byerne i forhold til 
beskæftigelsesområdet, har Københavns beskæftigelses- 
og integrationsborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard, 
inviteret samme kreds til et lignende møde i København 
den 6. juni i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens 
nye jobcenter.

Der er endnu ikke udsendt et endeligt program, men nogle 
foreløbige dagsordenspunkter, herunder: 

- Rundvisning i det nye jobcenter
- Introduktion til, hvordan medarbejdere og borgere 

har været inddraget i processen med at sikre et 
jobcenter med gode og professionelle rammer

- Drøftelse af status på arbejdet med at forberede 
forenklingsindsatsen og A-kasseforsøget 

- Dimittendledighed

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) At eventuelle yderligere dagsordenspunkter drøftes, 
som BEF herefter kan formidle til København. 

Til Rådmanden 
Fra Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 25. april 2019



Klik her for at angive tekst. side 2 af 2

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

Tegn: 183Sagsnummer: 19/012391-2

Beskæftigelsesforvaltningen Sagsbehandler: Sunniva Leonore Bakke

Tlf.: 41 84 87 09

E-post: sulb@aarhus.dk
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UDVIKLING AF 
SUNDHEDSPOLITIK 
2020 – 2024 

Otto Ohrt, Sundhedschef, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Anna Marie Mikkelsen, Driftschef, Sociale forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune



Sundhedspolitikken vedrører os alle



Hvor har vi viden fra?

Vi står på erfaringer og 

viden fra de forrige 

sundhedspolitikker, 

sundhedsredegørelser, og 

prøvehandlinger på tværs 

af forvaltningsområderne.

Investeringsmodeller for 

tobak, alkohol, lænderyg 

og diabetes.

Sundhedsprofildata 

og Kvalitetsrapporten 

er med til at pege på, 

hvordan vi 

tilrettelægger nye 

indsatser.

Nationale pejlemærker 

fra bl.a. KL og 

anbefalinger fra 

Sundhedsstyrelsen, 

sikrer kvaliteten af 

vores arbejde.

Fælles mål

En by hvor alle er sunde og trives 

(målt på trivsel og middellevetid)

En by med fællesskab og 

medborgerskab (målt på ensomhed)

En by med brug for alle (målt på 

ungdomsuddannelse og 

selvforsørgelse)



1. Sammen om sundhed 

hele livet – partnerskaber 

og fællesskaber

• Helhedsorienterede 

tilgange

• Styrkelse af partnerskaber 

og samarbejde med 

civilsamfundet

• Lokale modeller og 

bæredygtighed

2. Lighed i sundhed:

• Tidlige og rettidige 

indsatser,

fokus på familien

• Målrettede indsatser

• Differentierede tilbud, 

inklusion frem for 

stigmatisering

• Strukturelle indsatser

3. De største 

sundhedsudfordringer: 

• Mental sundhed; 

handlemuligheder og 

fællesskab.

• Integration af 

indsatserne i 

dagligdagen, der hvor 

aarhusianerne bor, 

lever og arbejder.

• Målrettet 

sundhedsfremme og 

forebyggelsesindsats

• Én indgang til 

kommunen.

4. Mere sundhed for 

pengene:

• Stærkt videns- og 

datagrundlag, samt 

datadeling som 

fundament for 

prioriteringer

• Opbygning af 

investeringsmodeller og 

igangsættelse af fælles 

prøvehandlinger.

• Styrkelse af de 

fagprofessionelles rolle i 

sundhedsfremme og 

forebyggelsesarbejde

Anbefalinger til rammen for ny sundhedspolitik



1. Sammen om sundhed:

▪ Styrket koordinering ml. sundhed-, social- og beskæftigelsesområdet med borgeren i centrum

▪ Fokus på borgerens ressourcer og netværk og fælles sprog herom

▪ Samarbejde med civilsamfund og frivillige foreninger

2. Lighed i sundhed:

• Tidlig og rettidig indsats 

• Helhedsorienteret familieindsats

• Ligeværdig adgang til sundhedstilbud

• Styrket indsats målrettet psykisk sårbare borgere

3. De største sundhedsudfordringer:

• Stigende psykisk sårbarhed - særligt blandt unge

• Inklusion på arbejdsmarkedet for borgere med fysiske og psykiske handicap/udfordringer

• Borgere med komplekse problemstillinger

4. Mere sundhed for pengene:

• Tværsektorielt samarbejde fx IBBIS (sundhedsfaglig og beskæftigelsesindsats for sygemeldte borgere)

• Vidensbaseret udvikling på tværs fx investeringsmodeller (nu lænderyg og alkohol)

Forebyggende

Målrettede

Indgribende

Aarhus Kommunes Handicappolitik 2019-2023

Rammen og MSB fokusområder



ALKOHOLKULTUREN I AARHUS:

d. 27. marts. Ændring af alkoholkultur - alternative fællesskaber og alkoholfrie alternative.

GEOGRAFISK ULIGHED I SUNDHED: 

d. 10. april. Strukturelle indsatser og målrettede indsatser ift. samarbejdet på tværs

MENTAL SUNDHED:

d. 8. maj. Fokus på hvad vi ved og hvad der virker? Fokus på unge. Brug af fællesskaber som en 
del af løsningen

MENNESKER MED HANDICAP: 

d. 6. juni. Fokus på de mennesker, der særligt ramt af psykisk og fysisk handicap, og sikre 
koblingen til handicappolitikken.

Vi undersøger 

det, der ikke er 

blevet gjort og 

opdaget endnu

Nye relationer og 

måder at mødes 

og arbejde på

Viden fra både 

eksperter, 

politikere og 

borgere

Sundhedsfremmeudvalgets opgave er:

Via borgernes syn på sundhed, at 

undersøge tværgående 

løsningsmuligheder i et 0-100 års 

perspektiv på, hvordan vi sikrer større 

lighed i sundhed med familien, netværk  

og civilsamfund som mulige 

omdrejningspunkter.

Løsningerne skal efterfølgende indgå i 

Aarhus Kommunes nye sundhedspolitik, 

som skal behandles i Aarhus Byråd inden 

udgangen af 2019.

Opgaven for §17, stk.4 udvalget
- Sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv



2017

4.KVARTAL: BORGERINDDRAGELSE IFM. UDVIKLING AF FÆLLES VELFÆRDSMÅL 0-100 ÅR

2018

1.-2. KVARTAL: TIDLIG FORVALTNINGSINDDRAGELSE MED FOKUS PÅ REDEGØRELSE AF KLS 

FOREBYGGELSESUDSPIL. UDVIKLING AF FÆLLES VELFÆRDSMÅL, HERUNDER MÅL FOR 

SUNDHED OG TRIVSEL

1.-2. KVARTAL: UDVIKLING AF DEN STRATEGISKE RAMME FOR NY SUNDHEDSPOLITIK PÅ 

BAGGRUND AF KLS FOREBYGGELSESUDSPIL, SUNDHEDSPROFILEN 2017 OG REDEGØRELSE 

FOR NUVÆRENDE SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018

3. KVARTAL: SUNDHEDS-OG OMSORGSUDVALGET PÅ STUDIETUR TIL ISLAND FOR AT FÅ NY

VIDEN OM DEN ISLANDSKE FOREBYGGELSESMODEL

3. KVARTAL: ARBEJDE MED OG FORANKRING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE 2018

2019

1.-2. KVARTAL: MØDER I §17.4 UDVALGET MED HENBLIK PÅ KONKRETE LØSNINGSFORSLAG 

TIL DEN NYE SUNDHEDSPOLITIK

2. KVARTAL: POLITISKE UDVALGSBEHANDLINGER AF DEN STRATEGISKE RAMME FOR NY 

SUNDHEDSPOLITIK SAMT BEHANDLING I RELEVANTE RÅD

2-3. KVARTAL: KONKRETE LØSNINGSFORSLAG FREMSENDES TIL BYRÅDET FRA §17.4 

UDVALGET

2-3. KVARTAL: SKRIVEFASE; OVERSÆTTELSE AF DEN STRATEGISKE RAMME TIL KONKRET 

POLITIK

3. KVARTAL: UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK DRØFTES OG KVALIFICERES PÅ 

RÅDMANDSMØDER I SAMTLIGE MAGISTRATSAFDELINGER MED HENBLIK PÅ IMPLEMENTERING

4. KVARTAL: NY SUNDHEDSPOLITIK SENDES I HØRING 

4. KVARTAL: POLITISK BEHANDLING AF UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK I MAGISTRATEN MED 

HENBLIK PÅ FREMSENDELSE TIL BYRÅD

4. KVARTAL: BYRÅDSBEHANDLING AF SUNDHEDSPOLITIK 2020-2024

Feb. Opstartsmøde i 
§17.4 udvalget 

Marts Døgnseminar 
for S&O udvalget

April                      
B&U udvalget og 

Kulturudvalget

Maj                        
S&B udvalget, 

ØkonomiudvalgetB&
U Byrådet 

Frivilligrådet

Maj-Juni 
Udsatterådet Teknisk 
udvalg Ældrerådet 

Handikaprådet

Juni-Juli                 
S&O udvalget                         

1. Udkast til SP20-24

Møder i §17.4 udvalget

- Alkohol d. 27/3

- Geografisk ulighed d. 10/4

- Mental sundhed d. 28/5

- Msk med handikap d. 6/6 

Aug. 
Byrådsbehandling af 
løsningsforslag fra 

§17.4 udvalget  

Sep.               
Udvalget for 

Mangfoldighed og 
Ligestilling 

Sep.                            
2. Udkast til SP20-24

Okt.     
Skriveværksted for 

interessenter

Nov.                        
Udkast til SP20-24 

sendes i høring

Dec. 
Behandling og 
vedtagelse i 

Magistraten og 
Byrådet

Rådmands- og chefteammøder

- April: forud for udvalgsmøder

- Maj: strategisk ramme for SP20-24

- Oktober: Implementering af SP20-

24

Proces for udvikling af ny Sundhedspolitik



• HVAD VIL I SÆRLIGT HAVE FOKUS PÅ

I DEN KOMMENDE SUNDHEDSPOLITIK?

• HVORDAN KAN I VÆRE MED TIL AT UNDERSTØTTE DET 

SUNDHEDSFREMMENDE ARBEJDE MED AFSÆT I JERES 

KERNEOPGAVER?

• HAR I NOGLE SPECIFIKKE SPØRGSMÅL ELLER PERSPEKTIVER, 

SOM I GERNE VIL HAVE BELYST I DEN KOMMENDE 

SUNDHEDSPOLITIK?

Visioner for ny Sundhedspolitik 2020-2024
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Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 8. maj 2019
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Rådhuset, Lokale 390

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Besøg fra Udsatterådet
3. Ny sundhedspolitik 2020 - 2024
4. Evaluering af studietur
5. Orienteringspunkter
6. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
7. 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 8. 

maj 2019.

2. Besøg fra Udsatterådet

Baggrund/formål: Udsatterådet gæster én gang årligt Social- 
og Beskæftigelsesudvalget for at give en status på det forgangne 
år og indgå i en dialog om Udsatterådets arbejde.

Besøget fra Udsatterådet er udskudt fra mødet den 23. januar 
2019.

Fra Udsatterådet deltager formand Knud Aarup og næstformand 
Michael Alber.

Metode: Mundtlig drøftelse. 

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Beskæftigelsesforvaltningen/
Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

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/
geja@aarhus.dk

Sag:  19/015710-1
Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert
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Side 2 af 5Ansvarlig: Liv Gro Jensen/Knud Aarup & Michael Alber

Tid: 16.35 – 17.05 (30 min.)

3. Ny sundhedspolitik 2020 - 2024

Baggrund/formål: Aarhus Kommune skal have en ny 
sundhedspolitik, der skal gælde fra 2020-2024 og derfor vedtages 
inden udgangen af 2019.

Sundhedspolitikken udgør en fælles ramme for arbejdet med 
sundhedsfremme og forebyggelse i et familieorienteret 0-100 års 
perspektiv på tværs af forvaltningsområder i Aarhus Kommune. 

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny sundhedspolitik er der 
ønske om at inddrage udvalgene for at få input til den kommende 
politik. 

Otto Ohrt fra Sundhed og Omsorg samt Anna Marie Mikkelsen fra 
Sociale Forhold og Beskæftigelse holder et fælles oplæg med 
henblik på indhentning af input til det videre arbejde. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 17.05 – 17.25 (20 min.)

Bilag:
- Forklæde
- Oplæg

4. Evaluering af studietur

Baggrund/formål: I forlængelse af studieturen for Social- og 
Beskæftigelsesudvalget til Edinburgh den 24. – 28/29. marts 
2019 er der udarbejdet et udkast til en udvalgsrapport for turen. 

På baggrund af rapporten ønskes en drøftelse af indholdet på 
turen, herunder hvad der kan arbejdes videre med i en Aarhus-
kontekst. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 
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Side 3 af 5Ansvarlig: Vibeke Jensen & Lotte Henriksen

Tid: 17.25 – 17.40 (15 min.)

Bilag:
- Udkast til udvalgsrapport

5. Orienteringspunkter

A) Orientering om ny organisering i MSB

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om status vedr. ny 
organisering i MSB.

Metode: Mundtlig orientering. 

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen

Tid: 17.40 – 17.50 (10 min.)

Bilag:
- Forklæde
- Bilag 1: MSB's bemærkninger til høringssvar
- Bilag 2: Borgernes MSB - Et samlet MSB
- Bilag 3: Gennemgang af de organisatoriske ændringer
- Bilag 4: Eksterne høringssvar
- Bilag 5: Svar fra magistratsafdelinger
- Bilag 6: Svar fra HMU samt bidrag fra MED

B) Orientering om status vedr. den selvejende institution 
Dalgaarden

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om status vedr. den 
selvejende institution Dalgaarden.

Metode: Mundtlig orientering. 

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen

Tid: 17.50 – 17.55 (5 min.)

Bilag:
- Fortrolig orientering om Dalgaarden
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C) Situationen i- og omkring Klostertorv

Baggrund/formål: Medlemmerne af Social- og 
Beskæftigelsesudvalget har den 23. april 2019 modtaget en 
henvendelse vedr. situationen på Klostertorv.

På baggrund heraf har Gert Bjerregaard ønsket emnet 
dagsordensat på det kommende udvalgsmøde den 8. maj 2019. 

Under punktet gives en kort orientering. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.55 – 18.00 (5 min.)

Bilag:

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



2. maj 2019
Side 5 af 5

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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