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Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse

 
Referat

Rådmandsmøde
14-05-2019 08:30

14-05-2019 10:30

Dato:
Tid:
Sted:

14. maj 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)
Nicholas Isak Jørgensen (referent)

Afbud:

Fraværende:

Bemærk:

1   Til godkendelse
1.1   Dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. 

1.2   Referat
Referatet blev godkendt. 

1.3   Byrådsindstilling - Praksisundersøgelse om revurdering og anvendelse af 
forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven
Ankestyrelsen har i marts 2019 offentliggjort en praksisundersøgelse af 13 udvalgte 
kommuners anvendelse af mulighederne for forlængelse af sygedagpengeperioden.

Da Aarhus Kommune indgår i praksisundersøgelsen, skal undersøgelsen efter 
retssikkerhedslovens § 79 a forelægges kommunalbestyrelsen på et møde. 
Beskæftigelsesforvaltningen har udarbejdet en byrådsindstilling.

Det indstilles:
At 1) byrådsindstillingen godkendes og videresendes med henblik på byrådsbehandling.

VJ præsenterede indstillingen og den offentliggjorte praksisundersøgelse om revurdering 
og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven. 
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Rådmandsmødet drøftede byrådsindstillingen og perspektiverne for dens modtagelse i 
Byrådet. 

Rådmanden godkendte byrådsindstillingen (BEF følger op). 

1.4   Bidrag til Afdelingernes Budget
Sociale Forhold og Beskæftigelse skal fremsende bidrag til Afdelingernes Budgetforslag til 
Borgmesterens Afdeling, hvorefter materialet indgår i den videre budgetproces.

I indstillingen præsenteres indholdet af dette materiale og processen, som materialet 
indgår i.

At 1) det vedlagte materiale bestående af bilag 1-6 fremsendes til Borgmesterens 
Afdeling som Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til Afdelingernes Budgetforslag for 
2020-2023.

BHA præsenterede indstillingen med dertilhørende bilag. Hertil fokuserede BHA særligt 
på budgetmålene og den økonomiske status i MSB. 

Rådmandsmødet drøftede de økonomiske udfordringer inden for Socialforvaltningens 
driftsområder. KW ønskede at fastholde det nuværende fokus på at italesætte 
udfordringerne i SUV - fremfor at italesætte de økonomiske udfordringer i bredere 
forstand. 

BHA orienterede om den økonomiske situation på børn- og ungeområdet. 

Rådmandsmødet drøftede bilag 5 specifikt – herunder implikationerne af den 
ekstraordinære højkonjunktur og den igangværende dialog med BA. 

Rådmanden godkendte indstillingen, men betonede, at der kan være behov for at ændre 
balancen i MSB’s bidrag til budgetprocessen, såfremt udviklingen ændrer sig negativt. 

1.5   Udpegning af MSB-repræsentant til tværmagistratslig veteran arbejdsgruppe
På rådmandsmødet den 21. marts blev det besluttet at nedsætte en tværmagistratslig 
arbejdsgruppe med deltagelse af to politiske repræsentanter, en repræsentant fra MSO, 
MBU, MKB og MSB. Arbejdsgruppen skal sammen med relevante eksterne 
samarbejdspartner udvikle en fælles strategi for veteranindsatser.

Det sker som led i implementering af byrådets beslutning 6. marts om udvikling af fælles 
strategi for veteranindsatser i Aarhus Kommune. Udover ovennævnte skal der også 
udpeges en repræsentant fra MSB.

I lyset af, at byrådet har ønsket den beskæftigelsesrettede tilgang afløst af et bredere 
perspektiv på målgruppen, foreslås det, at MSB udpeger en ressourceperson med afsæt i 
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det sociale område, fx med baggrund i indsatser for udsatte voksne. Arbejdsgruppen 
sekretariatsbetjenes fra MSB.

Det indstilles
At 1) Rådmanden udpeger en repræsentant fra MSB med baggrund fra det sociale 
område.

VJ fremlagde indstillingen – herunder omstændighederne for det målrettede ønske om at 
styrke den sociale baggrund i strategien for veteranindsatser.  

KW forholdt sig positivt til etableringen af arbejdsgruppen. 

Rådmandsmødet besluttede at indstille Mette Svarre (konstitueret stabschef i SOC) som 
MSB’s repræsentant i den tværmagistratslige arbejdsgruppe. 

2   Til drøftelse
2.1   Folkemøde 2019
Det indstilles:
At 1) Rådmanden tager nærværende status om planlægningen af MSB’s deltagelse ved 
Folkemødet 2019 til efterretning.

At 2) Rådmandsmødet drøfter MSB’s deltagelse ved Folkemødet 2019.

EKH præsenterede en status for udarbejdelsen af rådmandens program ved Folkemødet 
2019.  

KW betonede, at der fortsat kan indsættes aktiviteter torsdag. Omvendt bør der lukkes 
ned for yderligere tilmeldinger om fredagen – medmindre der forekommer en særdeles 
interessant invitation (O&L følger op). 

O&L orienterede om udarbejdelsen af et program indeholdende mulige / relevante 
aktiviteter ved Folkemødet 2019 – set i et social- og beskæftigelsesperspektiv. 
Programmet fremsendes til rådmand, direktion, deltagende udvalgsmedlemmer og øvrigt 
interesserede i Aarhus Kommune.  

Rådmanden tog statusopdateringen til efterretning. 

2.2   Forslag til Den Sociale Investeringfond
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Oprettelsen af Aarhus Kommunes Sociale Investeringsfond har baggrund i en politisk 
beslutning fra Budget 2018. Her besluttedes det, at fonden skulle opnå indskudskapital 
på 40 mio. kr. fra kommunens (primært MSB’s) indtægtsoptimeringsprojekter.

Disse midler er nu tilvejebragt og Borgmesterens Afdeling forventes inden længe at 
præsentere et oplæg til den endelige oprettelse af investeringsfonden.

Det foranlediger, at Sociale Forhold og Beskæftigelse gør klar til at få afdækket hvilke 
typer investeringer, der kan igangsættes med finansiering fra fonden

Det indstilles, 

Ad 1) det drøftes hvorvidt og hvordan de 5 forslag skal præsenteres for Borgmesterens 
Afdeling som indspil til Den Sociale Investeringsfond.

BHA præsenterede indstillingen. 

Herunder med fokus på de to grundkriterier for udvælgelse af projekter til Den Sociale 
Investeringsfond: behov for risikovillig kapital + tilstedeværelsen af en ekstern aktør i 
enten finansieringsdelen eller i projektudførelsen. 

Rådmandsmødet drøftede de fem forslag som indspil til Den Sociale Investeringsfond. 

Rådmanden besluttede at gå frem med alle fem forslag til det forestående 
koordinationsmøde med BA. 

Hertil skal indledningen tilpasses inden fremsendelse til BA – både i forhold til prosa, men 
også med en bruttoliste over emner, som er blevet drøftet (Økonomi følger op).

3   Til orientering
3.1   Orientering fra magistraten
KW orienterede om Magistratens behandling af hhv. Udviklingsplanen for Gellerup / 
Toveshøj og organisationsændringen i MSB. 

Med afsæt i Magistratens drøftelse af MSB-relaterede sager ønskede KW et opdateret 
mødemateriale til punkterne om ”Borgernes MSB” og ”Danmarkskort på det sociale 
område 2018” (O&L og SOC følger op).

3.2   Orientering om udvalgsmødet
Rådmandsmødet drøftede byrådets spørgsmål til det forestående udvalgsmøde. LH 
fremhævede i den forbindelse de praktiske udfordringer som følge af bededagsferien - i 
forhold til et potentielt tidspres for besvarelse af evt. nye spørgsmål. 
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Det blev besluttet, at der varsles – via mail – til Byrådet, at eventuelle besvarelser af 
byrådsspørgsmål til udvalget forsinkes (SOC følger op). 

Rådmandsmødet drøftede den forestående præsentation af Beskæftigelsesplanen. Hertil 
skal Peter Hegner Bonfils inviteres (BEF følger op). 

3.3   Bordrunde
Rådmandsmødet drøftede det forestående byrådsmøde – bl.a. SF’s forslag om 
boliggaranti for hjemløse. 

VJ orienterede om et møde med Salling Group. 

EKH efterspurgte en køreplan for endegyldig færdiggørelse af samarbejdsaftale med 
kirkerne. Hertil betonede rådmandsmødet nødvendigheden af at koordinere indsatser.

Rådmandsmødet drøftede den forestående temadrøftelse i Magistraten om 3.000 færre 
på offentlig forsørgelse. VJ orienterede om temadrøftelsens indhold. 
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Indstilling

MSB Ledertræf 2019

Drøftelse og godkendelse af skitse for årets ledertræf.

1. Resume 
Rådmanden har tidligere besluttet, at der afholdes årligt 
ledertræf for alle ledere i MSB. O&L står for planlægningen 
og har udarbejdet skitse for årets ledertræf i samspil med 
direktionen. Skitsen fremlægges hermed på 
rådmandsmøde til godkendelse.

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) skitse for ledertræffet godkendes.

At 2) O&L arbejder videre med planlægningen med afsæt i 
skitsen samt rådmandens evt. supplerende justeringer og 
bemærkninger.

3. Baggrund
Rådmanden har tidligere besluttet, at der afholdes årligt 
ledertræf i MSB. Organisation & Ledelse står for 
planlægningen og har udarbejdet skitse for årets ledertræf 
i samspil med direktionen

Ledertræffet afholdes den 19. juni 2019 kl. 8.30-15.00 på 
Centralværkstedet. Temaet for ledertræffet bliver
Ledelse i ”Borgernes MSB – et samlet MSB”

Rådmanden deltager indtil frokost, hvor der arbejdes med 
mening, retning og ramme for overgangen til ”Et samlet 
MSB”, herunder Leadership pipeline. Leadership pipeline 
handler om at opbygge leders og organisationens evne til 

Til Rådmandsmøde den 21. maj 2019
Fra Organisation & Ledelse
Dato 13. maj 2019
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at styrke den rette ledelse på de forskellige 
ledelsesniveauer og bidrage til et fælles ledelsessprog.
Leadership pipeline skal bidrage til at styrke fælles retning 
og samarbejde i ledelseskæden og ledelse på tværs i MSB. 
Det fremgår eksplicit af forslaget til et nyt MSB, at der skal 
udarbejdes en operationel LP-i-MSB plan med beskrivelse 
af ansvar på forskellige ledelsesniveauer og 
opgaveområder. På ledertræffet inddragelse alle lederne i 
udvikling og kvalificering af LP-i-MSB, så der skabes fælles 
forståelse, ejerskab og commitment til det fælles grundlag 
for det fremtidige samarbejde i organisationen.

Efter frokost arbejder lederne videre med konkret 
omsætning og etablering af det nye MSB i 
arbejdsværksteder. De nye lederkredse i hvert af de 
fremtidige driftsområder og stabe samles med henblik på 
at drøfte videre proces og medarbejderinvolvering ved 
etableringen efter sommerferien.

Skitse for program:

 Rådmanden er vært og holder oplæg om:
Hvorfor ”Borgernes MSB” – meningen i et 
borgerperspektiv, og byrådets forventninger til det 
nye MSB. Rådmanden fortæller desuden om sine 
visioner for ”Et samlet MSB”, og hvordan det skal 
bidrage til styrket realisering af hans politiske 
pejlemærker. 

 Direktionen holder oplæg om:
Ledelse i ”Et samlet MSB” – om god ledelse, styrket 
samarbejdskultur og gensidig afhængighed i 
ledelseskæden i det nye MSB.

 Direktøren introducerer rammen for fælles 
forståelse af samarbejdet i ledelseskæden:
Leadership Pipeline i MSB, hvor opgaverne på de 
forskellige ledelsesniveauer og den gensidige 
afhængighed skal udfoldes.

 Lederne arbejder i grupper, hvor rammen for 
Leadership pipeline i MSB udfyldes. Der arbejdes 
både med ledelseskædens forskellige 
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ledelsesniveauer (vertikalt) og med 
operationalisering og understøttelse af ledelse på 
tværs (horisontalt).

 Rådmanden afslutter inden frokost med tak for i dag 
og fortsat god arbejdslyst.

 Efter frokost holder lektor Michael Nørager oplæg 
om:
”Bryd vanen og træd nye skridt”, som inspiration til 
det videre arbejde med forandringerne i 
lederkredsen i eget driftsområde eller stab. Michael 
Nørager er ph.d. og lektor i innovation og 
forandringsledelse på Aarhus Universitet, og han har 
arbejdet med forskning, undervisning, foredrag og 
praktisk udvikling af organisationer og mennesker i 
mere end 20 år.

 Direktøren giver kort status på 
forandringsprocessen, og introducerer 
eftermiddagens arbejdsværksteder.

 Arbejdsværksted for lederkredsen i hvert af de 
fremtidige driftsområder og stabe.

4. Effekt
Formålet med at afholde årligt ledertræf i MSB er at give 
lederne en oplevelse af at være en del af det store MSB 
fællesskab med fælles kurs og sammenhængende 
indsatser på tværs af organisationen. Ledertræffet 
bidrager til inspiration og vidensdeling samt styrkelse af 
tværgående relationer og samarbejde, så der opnås øget 
sammenhæng og handlekraft i ledelse i MSB.

I skitsen for ledertræf 2019 er der lagt vægt på, at 
hovedparten af deltagere er afdelingsledere, som primært 
har set skriftligt materiale om ”Et samlet MSB”, og hørt 
oversættelser af mellemledere. Timingen er derfor helt 
rigtig til at rådmanden og direktionen formidler og udfolder 
mening, retning og ramme for ”Et samlet MSB” som fælles 
grundlag for det videre arbejde med omsætning af 
forandringen.
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5. Ydelse
-

6. Organisering 
Organisation & Ledelse står for planlægning af 
ledertræffet, og skitsen er udarbejdet i samspil med 
direktionen. Ud fra skitsen arbejder O&L videre med 
planlægningen af ledertræffet.

7. Ressourcer
Udgifter til lokaler og forplejning hos Centralværkstedet 
samt oplægsholder dækkes af de øremærkede 
trepartsmidler til lederuddannelse for decentrale ledere i 
driften.

Jeanette L. Hoppe, Organisation & Ledelse

Tegn: 5030Organisation & Ledelse

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: organisationogledelse@aarhus.dk

Sagsbehandler: Tina Salmon

E-post: tma@aarhus.dk
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Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 22. maj 2019
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Rådhuset, Lokale 390

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Byrådshenvist sag: Ny organisering: Borgernes MSB - Et 

samlet MSB
3. Byrådshenvist sag: Indstilling på baggrund af 

ændringsforslag fra EL om forslag fra RV og nedsættelse af 
uafhængig faglig revisionsenhed på myndighedsområdet

4. Byrådshenvist sag: Danmarkskort på det sociale område 
2018

5. Byrådshenvist sag: Undersøgelse af kontant tilskud og BPA
6. Byrådsindstilling omkring Styrkelse af handicapområdet for 

børn
7. Orienteringspunkter
8. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
9. 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 

22. maj 2019.

2. Byrådshenvist sag: Ny organisering: Borgernes MSB - Et 
samlet MSB

Baggrund/formål: På mødet i Byrådet den 15. maj 2019 blev 
sagen henvist til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

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:
sobrj@aarhus.dk/
geja@aarhus.dk

Sag: 19/020503-1
Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert
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Tid: 16.35 – 16.55 (20 min.)

Bilag: 
- Indstilling
- Bilag 1: Borgernes MSB – Et samlet MSB
- Bilag 2: Beskrivelse af organisatoriske justeringer
- Bilag 3: Økonomisk sektoropdeling i det nye MSB
- Bilag 4: MSB’s bemærkninger til høringssvar
- Bilag 5: Høringssvar (eksterne)
- Bilag 6: Høringssvar (Magistratsafdelinger)
- Bilag 7: HMU svar samt bidrag fra MED
- Byrådsdebat
- Afdækning af overgangen fra Børn, Familier og Fællesskaber 

til Unge, Job og Uddannelse

3. Byrådshenvist sag: Indstilling på baggrund af 
ændringsforslag fra EL om forslag fra RV og nedsættelse 
af uafhængig faglig revisionsenhed på 
myndighedsområdet

Baggrund/formål: På mødet i Byrådet den 3. april 2019 blev 
sagen henvist til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

I forbindelse med behandlingen af sagen har Claus Thomasbjerg 
på vegne af Dialoggruppen Børn med Handicap søgt om 
foretræde, hvilket er blevet imødekommet. 
Ligeledes er de øvrige partier, som ikke er repræsenteret i 
udvalget inviteret med til drøftelsen. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.55 – 17.25 (30 min.)

Bilag:
- Indstilling
- Bilag 1: Ændringsforslag fra EL til beslutningsforslag fra RV
- Beslutning fra byrådsmødet den 16.01.2019
- Beslutningsforslag fra RV
- Byrådsdebat
- Besvarelse af spørgsmål fra byrådsdebatten
- Bilag 1: Socialforvaltningens socialfaglige ledelsestilsyn
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- Bilag 2: Socialfagligt ledelsestilsyn i sager fra Dialoggruppen 
for Børn med Handicap

- Bilag 3: Revisionsregulativ for Aarhus Kommune
- Bilag 4: Gennemgang af sager hjemvist fra Ankestyrelsen til 

Socialforvaltningen i 2017

4. Byrådshenvist sag: Danmarkskort på det sociale område 
2018

Baggrund/formål:  På mødet i Byrådet den 15. maj 2019 blev 
sagen henvist til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 17.25 – 17.40 (15 min.)

Bilag:
- Indstilling
- Bilag 1: Sager behandlet i Ankestyrelsen på det sociale 

område i 2018
- Bilag 2: Oversigt over danmarkskort 2018 på det sociale 

område
- Byrådsdebat

5. Byrådshenvist sag: Undersøgelse af kontant tilskud og 
BPA

Baggrund/formål:  På mødet i Byrådet den 15. maj 2019 blev 
sagen henvist til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 17.40 – 17.55 (15 min.)

Bilag:
- Indstilling
- Bilag 1: Undersøgelse af kontant tilskud til ansættelse af 

hjælpere og borgerstyret personlig assistance
- Bilag 2: Undersøgelse af kontant tilskud til ansættelse af 

hjælpere og borgerstyret personlig assistance – bilag
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- Bilag 3: Undersøgelse af kontant tilskud til ansættelse af 
hjælpere og borgerstyret personlig assistance – resume

- Byrådsdebat

6. Byrådsindstilling omkring Styrkelse af handicapområdet 
for børn

Baggrund/formål: På baggrund af dialogen med forældre til 
børn med handicap er der udarbejdet en indstilling, som 
behandles af byrådet inden sommerferien 2019.

Indstillingen beskriver konkrete tiltag til styrkelse af området, 

som alle har afsæt i de læringspunkter, som er fremkommet i 

processen.

Derudover beskrives et forslag til videreførelse af projekt Tættere 

på Familien, der blev vedtaget, som et led i styrkelse af 

handicapområdet for børn i 2015

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.55 – 18.15 (20 min.)

Bilag:
- Byrådsindstilling vedr. styrkelse af handicapområdet for børn

7. Orienteringspunkter

A) Eventuelle orienteringer

Baggrund/formål: Eventuelle orienteringer

Metode: Mundtlig orientering. 

Ansvarlig: Vibeke Jensen & Lotte Henriksen 

Tid: 18.15 – 18.20 (5 min.)
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8. 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

9. 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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Indstilling

Indstilling vedr. dagsorden for mødet i 
Social- og Beskæftigelsesudvalget den 19. 
juni 2019

1. Resume 
Det sidste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget inden 
sommerferien afholdes den 19. juni 2019. 

Jævnfør tidligere aftale med daværende udvalgsformand 
Sander Jensen og udvalgsmedlemmerne af Social- og 
Beskæftigelsesudvalget er der på dette møde aftalt et 
fælles møde med Region Midtjyllands Psykiatri- og 
Socialudvalg af en varighed på én time. På samme møde 
er der mulighed for, at en række sager kan blive henvist til 
behandling i udvalget med henblik på 2. behandling i 
byrådet umiddelbart inden sommerferien.

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Rådmandsmødet drøfter udkast til dagsorden for 
mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 
2019.

At 2) Rådmandsmødet beslutter, hvorvidt der i dialog med 
udvalgsforpersonen og udvalget skal lægges op til en 
udvidelse af mødet og/eller flytning af mødet med Region 
Midtjyllands Psykiatri- og Socialudvalg. 

3. Baggrund
Medio marts 2019 modtog Social- og 
Beskæftigelsesudvalget en henvendelse fra Region 
Midtjyllands Psykiatri- og Socialudvalg, da man ønskede et 
dialogmøde. Dette indvilgede udvalget i med ønske om, at 

Til Rådmandsmødet
Fra Socialforvaltningen & Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 21. maj 2019
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mødet blev afholdt inden sommerferien og at mødet 
foregik på et ordinært udvalgsmøde. 
På denne baggrund blev det aftalt med Region Midtjylland, 
at dialogmødet skulle afholdes, som en del af det ordinære 
udvalgsmøde den 19. juni 2019. 

På nuværende tidspunkt kan vi se, at der forventeligt 
bliver et stort pres på udvalgsmødet den 19. juni 2019. 
Dette grundet, at der er en række sager, som kan blive 
henvist fra byrådet til behandling på dette udvalgsmøde. 
Den foreløbige dagsorden ser således ud:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Møde med Region Midtjyllands Psykiatri- og 

Socialudvalg
3. Evt. Byrådshenvist sag: Dalgaarden
4. Evt. Byrådshenvist sag: Ungehandlingsplan for 

unges overgang til uddannelse og job
5. Evt. Byrådshenvist sag: Boliger tilknyttet 

Ungdomskulturhuset på Amtssygehuset
6. Evt. Byrådshenvist sag: Fattigdomsredegørelse og 

status på udsættelsessager
7. Evt. Byrådshenvist sag: Styrkelse af 

handicapområdet for børn
8. Evt. Byrådshenvist sag: Praksisundersøgelse om 

revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne i 
sygedagpengeloven

9. Evt. Byrådshenvist sag: Omlægning af indsatsen for 
ledige i Aarhus kommune

10.Evt. Byrådshenvist sag: Afvikling af den kommunale 
bycykelordning

11.Beskæftigelsesplan 2020
12.Orienteringspunkter
13.Skriftlige orienteringer
14.Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
15.Evt.

Det ovenstående er således den foreløbige dagsorden med 
de sager, som vi på nuværende tidspunkt har kendskab til 
og som forventeligt kan blive henvist til behandling på 
mødet den 19. juni 2019 samt en indledende drøftelse af 
Beskæftigelsesplan 2020 og mødet med Psykiatri- og 
Socialudvalget.  

Det ovenstående vurderes ikke at være tidsmæssigt 
muligt, hvorfor der er behov for at drøfte, hvordan dette 
håndteres. 
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Én mulighed kunne være at forlænge mødet ind i 
spisepausen og servere aftensmad på mødet. Det vil 
udvide udvalgsmødet med 30 min. Det er dog fortsat 
vurderingen, at det vil være vanskeligt at nå dagsordenen, 
hvis alle ovenstående sager bliver henvist til 
udvalgsbehandling og der fortsat er et ønske om at drøfte 
Beskæftigelsesplan 2020. 

En anden løsning kunne være at flytte mødet med Region 
Midtjyllands Psykiatri- og Socialudvalg til et møde efter 
sommerferien. Det er vurderingen, at dette vil frigive den 
nødvendige tid til at få behandlet de henviste sager fra 
byrådet og eventuelt øvrige punkter. 

4. Effekt
Intet at bemærke.

5. Ydelse
Intet at bemærke. 

6. Organisering 
Intet at bemærke.

7. Ressourcer
Intet at bemærke.

Bilag
Bilag 1: Udkast til dagsorden for udvalgsmødet den 19. 

juni 2019

Tidligere beslutninger

Lix: 3.879Socialforvaltningen

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: social@aarhus.dk

Sagsbehandler: Jan Gehlert

E-post: geja@aarhus.dk
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Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 19. juni 2019
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Rådhuset, Lokale 390

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Møde med Region Midtjyllands Psykiatri- og Socialudvalg
3. Evt. Byrådshenvist sag: Dalgaarden
4. Evt. Byrådshenvist sag: Ungehandlingsplan for unges 

overgang til uddannelse og job
5. Evt. Byrådshenvist sag: Boliger tilknyttet 

Ungdomskulturhuset på Amtssygehuset
6. Evt. Byrådshenvist sag: Fattigdomsredegørelse og status på 

udsættelsessager
7. Evt. Byrådshenvist sag: Styrkelse af handicapområdet for 

børn
8. Evt. Byrådshenvist sag: Praksisundersøgelse om 

revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne i 
sygedagpengeloven

9. Evt. Byrådshenvist sag: Omlægning af indsatsen for ledige i 
Aarhus kommune

10.Evt. Byrådshenvist sag: Afvikling af den kommunale 
bycykelordning

11.Beskæftigelsesplan 2020
12.Orienteringspunkter
13.Skriftlige orienteringer
14.Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
15. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.30 – 16.35 (5 min.)

Bilag: 

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:
sobrj@aarhus.dk/
geja@aarhus.dk

Sag: 19/020504-1
Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert
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- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 
19. juni 2019.

2. Møde med Region Midtjyllands Psykiatri- og 
Socialudvalg

Baggrund/formål:

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.30 – 17.30 (60 min.)

3. Evt. Byrådshenvist sag: Dalgaarden

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: (15 min.)

Bilag:

4. Evt. Byrådshenvist sag: Ungehandlingsplan for unges 
overgang til uddannelse og job

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: (15 min.)

Bilag:
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5. Evt. Byrådshenvist sag: Boliger tilknyttet 
Ungdomskulturhuset på Amtssygehuset

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: (15 min.)

Bilag:

6. Evt. Byrådshenvist sag: Fattigdomsredegørelse og 
status på udsættelsessager

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: (15 min.)

Bilag:

7. Evt. Byrådshenvist sag: Styrkelse af handicapområdet 
for børn

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: (15 min.)

Bilag:
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8. Evt. Byrådshenvist sag: Praksisundersøgelse om 
revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne i 
sygedagpengeloven

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: (15 min.)

Bilag:

9. Evt. Byrådshenvist sag: Omlægning af indsatsen for 
ledige i Aarhus kommune

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: (20 min.)

Bilag:

10. Evt. Byrådshenvist sag: Afvikling af den kommunale 
bycykelordning

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: (20 min.)

Bilag:
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11. Beskæftigelsesplan 2020

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: (20 min.)

Bilag:

12. Orienteringspunkter

A) Eventuelle orienteringer

Baggrund/formål: Eventuel orientering.

Metode: Mundtlig orientering. 

Ansvarlig: Lotte Henriksen & Vibeke Jensen

Tid: (5 min.)

Bilag:

13. Skriftlige orienteringer

A) Status på MSB’s mål og økonomi, 1. kvartal 2019

Resume: Hvert kvartal præsenteres udvalget om status på 
MSB’s mål og økonomi. Denne gang orienteres udvalget om 
status på 1. kvartal 2019.

Bilag: 

14. 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. 
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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: (5 min.)

Bilag:
- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet

15. Evt.

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: (5 min.)

Bilag: 
- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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