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Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse
Referat
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Kristian Dalsgaard (Referent)

Afbud:

Afbud fra Erik Kaastrup-Hansen
Afbud fra Jeanette L. Hoppe

Fraværende:
Bemærk:

1 Til godkendelse
1.1 Dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
1.2 Referat
Referatet blev godkendt.
1.3 Rådmandens pejlemærker - rådmandslisten 3. kvartal 2019
Udsættes til behandling på kommende rådmandsmøde
2 Til drøftelse
3 Til orientering
3.1 Orientering fra magistraten
3.2 Orientering om udvalgsmødet
Rådmandskredsen drøftede input til dagsorden for udvalgsmødet d. 19. juni 2019.
Overvejelser om særskilt punkt vedr. orientering om økonomisk status (SOC følger op)

Overvejelser om fælles behandling med BU-udvalget om ungehandlingsplan (først eller
sidst) (BEF følger op)
3.3

Bordrunde

Side 2

Bilagsforside

Dokument Titel:

Indstilling - Rådmandslisten 3. kvartal 2019

Dagsordens titel

Rådmandens politiske pejlemærker - 3.
kvartal

Dagsordenspunkt nr
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Indstilling
Til

Rådmand Kristian Würtz

Fra

Organisation og Ledelse

Dato

11. juni 2019

Rådmandens politiske pejlemærker
Rådmandslisten for 3. kvartal 2019
1. Resume
Som en del af arbejdet med de politiske pejlemærker
præsenteres rådmandsmødet hvert kvartal for henholdsvis
Rådmandslisten og en status på Rådmandsmålene.
Rådmandslisten er udarbejdet i et samarbejde mellem
SOC-stab, BEF-stab og fællesstabene. På Rådmandsmødet
4. juni skal Rådmandslisten og Rådmandsmålene for 3.
kvartal 2019 drøftes og godkendes.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) rådmandskredsen drøfter og godkender vedlagte
Rådmandsliste over sager på vej i 3. kvartal 2019,
herunder hvorvidt der skal ageres på de enkelte sager og i
givet fald hvordan.
3. Baggrund
Rådmandslisten for 3. kvartal 2019 er en oversigt over
sager på vej, som kan anvendes som afsæt for det
strategiske arbejde omkring de to pejlemærker.
Rådmandslisten skal bruges som et aktivt redskab til at
følge op på, om der er interne indsatser/aktiviteter eller
eksterne begivenheder/reformer og lignende, som
rådmanden bør vide mere om, eller som det kan være
hensigtsmæssigt at handle på. Det kan fx være i form af
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bidrag
til
politiske
interessevaretagelse m.m.

processer,

opinionsindlæg,

Rådmandslisten
skal
ses
i
forbindelse
med
Rådmandsmålene for at sikre en tæt koordination mellem
sagerne på Rådmandslisten og de resultater og tendenser,
der ses i økonomi- og målopfølgningen.
Vedhæftede Rådmandsliste omhandler sager på vej i 3.
kvartal 2019, hvor det bliver vigtigt, at rådmandsmødet
drøfter og beslutter, hvorvidt der skal ageres på de
enkelte sager og i givet fald hvordan.
4. Effekt
Formålet med Rådmandslisten er at styrke det strategiske
arbejde omkring pejlemærkerne, så rådmandens politiske
udmeldinger, interessevaretagelse og pressetiltag kan
prioriteres ud fra de indmeldte sager på Rådmandslisten.
Rådmandslisten bliver et vigtigt redskab i forhold til at agere
proaktivt, når det drejer sig om at påvirke den politiske
dagsorden og forhold, som har indvirkning på indsatserne
på social- og beskæftigelsesområdet. Derudover er
Rådmandslisten et vigtigt redskab i forhold at time og koble
forskellige sager med hinanden og med udviklingen i
økonomien og målopfølgningen fra Rådmandsmålene.
Forventningen er, at vi med Rådmandslisten og
Rådmandsmålene i endnu højere grad kan skabe overblik
over indsatser og udviklinger, så rådmandskredsen kan
skærpe fx interessevaretagelsen overfor de initiativer og
målsætninger, som MSB gerne vil arbejde hen imod.
For at sikre størst mulig effekt af Rådmandslisten og
koblingen til Rådmandsmålene vil arbejdsgruppen
(bestående af medlemmer fra de forskellige stabe) med
afsæt i løbende tilbagemeldinger fra rådmandsmødet
evaluere og udvikle Rådmandslisten, både i forhold til form
og indhold.
5. Ydelse
Rådmandskredsen vil på rådmandsmødet tage stilling til,
om der skal igangsættes initiativer m.v. på baggrund af
drøftelsen af udviklingen i Rådmandsmålene og sagerne på
Rådmandslisten.

Rådmandslisten 3. kvartal 2019

side 2 af 4

6. Organisering
Det aftales på rådmandsmødet, om og hvordan der skal
følges op på henholdsvis udviklingen i Rådmandsmålene
og sagerne på Rådmandslisten. Som udgangspunkt vil
opfølgningen på sagerne på Rådmandslisten typisk ske i
den afdeling, der har meldt sagen ind.
7. Ressourcer
Det vurderes, at arbejdet med at følge op på initiativer
m.v. fra Rådmandslisten vil kunne løses inden for
rammerne af den almindelige drift i stabene. Den samlede
vurdering er således, at der ikke vil være et større
ressourcetræk i form at medarbejdertimer end hidtidig.

Bilag
Bilag 1:

Rådmandslisten 3. kvartal 2019

Tidligere beslutninger
18. september 2018: Udkast til rådmandens politiske
pejlemærker (sagsnummer 18/047504-1)
23. oktober 2018: Udkast til rådmandens politiske
pejlemærker og den fremtidige målopfølgning
(sagsnummer 18/047504-2)
7. november 2018: Indstilling om samlet pakke med
rådmandens politiske pejlemærker (sagsnummer
18/047504-3)
20. november 2018: Indstilling om ekstra bud på
rådmandsmål om børn i udsatte familier til rådmandens
politiske pejlemærker (sagsnummer 18/037528-10)
20. november 2018: Indstilling om lancering og formidling
af de politiske pejlemærker (sagsnummer 18/047504-4)

Sagsnummer: 19/017600
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Antal tegn: 4.314
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Fællesstabene, BEF-stab og SOC-stab

Sagsbehandler: Nicholas Isak Jørgensen
Tlf.: 41 87 48 20
E-post: niij@aarhus.dk
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Bilag 1 – Rådmandens politiske pejlemærker - Rådmandslisten 3. kvartal 2019
INTRODUKTION
Følgende bilag præsenterer en oversigt over sager på vej i 2019, som kan have relevans for rådmandens strategiske arbejde omkring de to pejlemærker. På
rådmandsmødet den 11. juni 2019 skal rådmandskredsen særligt forholde sig til sager i 3. kvartal 2019 (listet nedenfor). Oversigten er opdelt med afsæt i
rådmandens fire prioriterede tematikker: 1) 3.000 færre på offentlige forsørgelse, 2) Udsatte boligområder, 3) Socialpsykiatri og 4) Unge. Derudover fremgår
Voksenhandicap og ”Øvrige” som selvstændige kategorier.
ANSVARLIG AFDELING
SOC

BEF

SOC/BEF

O&L

Økonomi

OVERSIGT 3. KVARTAL
3.000 færre på offentlig forsørgelse
1. Veteranindsatsen
2. Langtidsledige tager teten
3. 3.000 i job
4. Redegørelse for fattigdom i Aarhus til Byrådet
5. Beskæftigelsesplan 2020
Udsatte boligområder
6. Aarhus Kommunes aftale om udastte boligområder og aftaler i
forlængelse af regeringens ghettoudspil ”Et Danmark uden
parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”
7. Projekt ”Opgang til Opgang”
Socialpsykiatri
8. Peer initiativer
9. Psykiatriens Hus
10. BA/SUV Økonomianalyse
11. Sundhedsreform
12. Den nationale kortlægning af hjemløshed 2019
13. Masterplanen på hjemløsområdet
14. Social Sundhed

IT&D

15. Sindets dag
Unge
16. Helhedsorienteret indsats for 35 unge hjemløse (HUUS)
17. UKR-Bolig – Ungdomskulturhus med kollegieboliger
18. Ungehandlingsplan
19. Ungdomskriminalitetsreform
20. Styrkelse af Børnehandicapområdet
Voksenhandicap
21. Fælles Fagligt Fundament på Voksenhandicap-området
22. Genopretningsplan 2019
23. Selvforsyningsstrategi
24. Handicappolitikken
Øvrige
25. SOC’s økonomi generelt
26. Charter for Social Nytænkning
27. Forhandlinger om økonomiaftale ml. KL og Regeringen
28. Danmarkskortet for socialområdet
29. Budget 2020
30. Social Investeringsfond
31. Konsekvenser af fjernelse af SATS-puljen

3. KVARTAL – (+ IGANGVÆRENDE SAGER fra 2. kvartal) – 3.000 færre på offentlig forsørgelse
1. Veteranindsatsen
Tidspunkt

Behandlet i byrådet den 6. marts 2018

Beskrivelse

Forslag fra Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Enhedslisten, Alternativet og DF
om, at der nedsættes en tværmagistratslig arbejdsgruppe, der sammen med relevante organisationer og aktører udformer en
veteranpolitik

Rådmandens
handlemuligheder

Der kan kommunikeres, at der er bred enighed i byrådet om en samlet veteranstrategi.

Kontakt

Ellen Pedersen, BEF

2. Langtidsledige tager teten
Tidspunkt

Færdig udarbejdet i 1.kvartal 2019

Beskrivelse

Eksperimenterende projekt der arbejder med forskellige former for borgerstyret budget. Så borgeren får mere kontrol over indsatsen. Der bliver løbende evalueret på effekten af projektet indtil Juni 2020

Rådmandens
handlemuligheder

Kommunikation vedr. positive effekter.

Kontakt

Anne Marie Frederiksen, BEF

3. 3.000 i job
Tidspunkt

Løbende evaluering på udviklingen i beskæftigelse

Beskrivelse

Beskæftigelsesindsats i forbindelse med budgetforlig og BP2019. Formål at få 3000 færre på offentlig forsørgelse. Løbende
implementering og opfølgning på initiativer.

Rådmandens
handlemuligheder

Der udarbejdes selv kommunikationsplan med inddragelse af ekstern bureau.

Kontakt

Sunniva Leonore Bakke, BEF

4. Redegørelse om fattigdom i Aarhus til Byrådet
Tidspunkt

I juni-måned bliver redegørelsen præsenteret for Byrådet.

Beskrivelse

Redegørelse der skal præsenteres til byrådet årligt. Denne version inddrager flere indikatorer end alene en opgørelse af borgere
under fattigdomsgrænsen - bl.a. børnefattigdom.

Rådmandens
handlemuligheder

Mulighed for at synliggøre fortsatte udfordringer, gode løsninger, behov for national indsats og lign.

Kontakt

Adam Galai, BEF

5. Beskæftigelsesplan 2020
Tidspunkt

Indledende drøftelse i Social- og beskæftigelsesudvalget d.19. juni

Beskrivelse

Indledende drøftelse af den kommende beskæftigelsesplan anno 2020.

Rådmandens
handlemuligheder

Kan bringes i spil ifm. budgetforhandlinger for 2020.

Kontakt

Sunniva Leonore Bakke, BEF

3. KVARTAL – (+ IGANGVÆRENDE SAGER fra 2. kvartal) – Udsatte boligområder
6. Aarhus Kommunes aftale om udsatte boligområder og aftaler i forlængelse af regeringens gehttoudspil ”Et Danmark uden parallelsamfund
– ingen ghettoer i 2030”

Tidspunkt

Aftaler indgået i maj-juni 2018. Ift. implementering af Aarhus Kommunes aftaler foregår planlægning/opstart 1.-2. kvartal 2019,
med forventet iværksættelse af initiativer i 2.-3. kvartal

Beskrivelse

Aftaler af social- og beskæftigelsesrettet karakter - både på nationalt plan og i Aarhus Kommune - med fokus på udsatte
boligområder og parallelsamfund. Der er i vidt omfang overlap mellem nationale og lokale initiativer.

Rådmandens
handlemuligheder

Mulighed for løbende kommnikation ifm. iværksættelse af initiativer i forlængelse af aftalerne. Mulighed for at gå foran og vise
Aarhus Kommune som et godt eksempel - og herved bl.a. præge den landspolitiske dagsorden. Følge implementeringen og tage
bestik af mulige politiske initiativer i forlængelse heraf. Eksempelvis ift. behovet for yderligere landspolitiske initiativer, der kan
understøtte den lokale indsats.

Kontakt

Louise Thusgård, SOC

7. Projekt ”Opgang til Opgang”
Tidspunkt

4 x Årligt

Beskrivelse

'Udviklingsprojekt. Anvende ny, helhedsorienteret og relational beskæftigelsesindsats for udsatte familier i gellerupparken

Rådmandens
handlemuligheder

Kommunikation vedr. positive effekter.

Kontakt

Anne Marie Frederiksen, BEF

3. KVARTAL – (+ IGANGVÆRENDE SAGER fra 2. kvartal) – Socialpsykiatri
8. Peer initiativer
Tidspunkt

Nyt initiativ iværksat 1/1/19

Beskrivelse

Ny socialindsats i SUV’s centre på baggrund af erfaringer fra og forankring af Projekt Ligestillet Støtte. Recovery-skolen som er
placeret i Psykiatriens Hus, som bl.a. rummer en peer-uddannelse, som har plads til at uddanne 16 peer-medarbejder årligt (2
hold af 8 deltagere). Ambitionen er at der skal ansættes flere peer-medarbejde i kommunen - RM har ambitioner om 1
peermedarbejder på hver af de psykiatriske afdelinger i hele Midtjylland. På Recovery-skolen tilrettelægger og gennemfører en
peer-medarbejder og en fag-professionel underviser i fællesskab kurser, hvor der deltager fagprofessionelle, pårørende og
brugere.

Rådmandens
handlemuligheder
Kontakt

Deltagelse ifm. afslutningen på uddannelsen, hvor peer-medarbejderne får deres uddannelsesbevis – kunne være en god blåstempling af uddannelsen. Fortsat fokus på at skabe rammer for at der kan ansættes peer-medarbejdere i tilbud i SUV.

Afdelingsleder i Psykiatriens Hus Dorthe Mikkelsen og medarbejder i Recovery-skolen Anne Thøgersen

9. Psykiatriens Hus
Tidspunkt

Åbner for borgere ultimo februar 2019. Officiel åbning den 17/6

Beskrivelse

Åbningen af Psykiatriens Hus giver god mulighed for at skabe synlighed om huset og Aarhus Kommunes politiske prioriteringer.
Konceptet "psykiatriens hus" er stadig relativt nyt på landsplan - derfor vil gode historier og cases fra Aarhus kunne bruges til at
synliggøre succeser og dagsordenssætte udviklingen af nye initiativer ift. den nære psykiatri.

Rådmandens
handlemuligheder

Mulighed for intern og ekstern kommunikation ifm. åbningen af Psykiatriens Hus. Løbende kommunikation af succeshistorier.
Løbende kom-munikation ift. at udvikle og tiltrække nye tilbud, der matcher indenfor rammerne af Psykiatriens Hus eksempelvis beskæftigelsesrettede tilbud.

Kontakt

Annette Brøndum, SOC

10. BA/SUV Økonomianalyse
Tidspunkt

Endelig rapport skal være færdig ultimo juni 2019.

Beskrivelse

Som en del af budgetforliget for Budget 2019 anmodede forligspartierne om, at BA og MSB ser på initiativer, der kan aflaste
udgiftspresset på psykiatriområdet. Baggrunden er, at Socialforvaltningen de seneste år har oplevet store udgifts-stigninger på
især voksenområderne.

Rådmandens
handlemuligheder

Kommisoriet følges frem til budgetforhandlingerne.

Kontakt

Bjarne Høyer Andresen, Økonomi / Mette Schmidt-Hansen, SOC

11. Sundhedsreform
Tidspunkt

Forlig indgået mellem regeringen og DF i foråret. Implementering efter sommerferien (afhængigt af Folketingsvalget).

Beskrivelse

Uanset hvem der får regeringsmagten efter folketingsvalget, kan det forventes, at der vil ske en reform af sundhedsvæsenet. I
det hidtidige forløb har der kun i begrænset omfang været fokus på det socialpsykiatriske område.

Rådmandens
handlemuligheder

Mulighed for at dagsordenssætte socialpsykiatriens udfordringer (fagligt, organisatorisk, økonomisk, "lighed i sundhed"), og
derved præge udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. Der kan bl.a. udarbejdes kronikker/ debatindlæg og etableres
strategiske samarbejder med interessenter. I første omgang kan det handle om at fastholde fokus på socialpsykiatrien ifm.
folketingsvalget.

Kontakt

Kristian Erland Eskildsen, SOC

12. Den nationale kortlægning af hjemløshed 2019
Tidspunkt

Kortlægning foretaget i uge 6 rapport forventes offentliggjort august 2019.

Beskrivelse

VIVE og Danmarks Statistik kortlægger hjemløshedsområdet nationalt hvert andet år i uge 6.

Rådmandens
handlemuligheder

Kontakt

Mulighed for at dagsordenssætte udfordringer ift. hjemløshed ifm. offentliggørelse af hjemløsetællingen. Kan evt. kobles op på
den kommunale budgetproces, der ligger samtidig med offentliggørelsen.

'Marianne Damsgaard Hansen, SOC / Susanne Corydon, SOC

13. Masterplanen på hjemløseområdet
Tidspunkt

Løbende – implementeringen heraf behandles i Byrådet d. 14. august 2019.

Beskrivelse

Masterplan på hjemløseområdet handler om at afhjælpe og forebygge hjemløshed for borgere i Aarhus. Udgangspunktet er
Housing First på tre ben (Bolig, støtte og beskæftigelse) Der er foregået et stort afdækkende arbejde med inddragelse af alle
relevante interne og eksterne samarbejdspartnere på området. SAND - De hjemløses Landsorganisation og Udsatterådet er
inddraget i hele processen.

Rådmandens
handlemuligheder

Sæt fokus på/synliggør de konkrete initaitiver, der etableres som følge af masterplanen (implementeringsplan).

Kontakt
14. Social Sundhed

Marianne Damsgaard Hansen, SOC

Tidspunkt

Den nuværende samskabelseskontrakt gælder til 30. september 2019. Hvis indsatsen ønskes fortsat, skal der forhandles om en
ny kontrakt.

Beskrivelse

Samskabelsesprojekt mellem MSO, MSB og den private organisation Social Sundhed. Ledsagelse af socialt udsatte borgere til
sundhedstilbud. De ledsages af frivillige brobyggere, som er studerende på sundhedsfaglige uddannelser. Kortsigtede handler
det om at skabe bedre lighed i sundhed for socialt udsatte borgere. Langsigtet handler det ligeledes om, at de frivillige
brobyggere kan bruge deres erfaringer i deres kommende sundhedsfaglige arbejdsliv. Social Sundhed startede i Aarhus, men
har allerede bredt sig til og etableret sig i flere andre byer.

Rådmandens
handlemuligheder

Forhandlinger om en kontraktforlængelse. Arbejde for at etablere et forskningssamarbejde med AU og AAU ift. samskabelse
mellem kommune og privat organisation, samt effekten på bedre lighed i sundhed.

Kontakt

Inge Lund Børgarger, SOC.

15. Sindets dag
Tidspunkt

10. oktober 2019

Beskrivelse

En dag hvor private organisationer, kommune og RM fortæller om deres arbejde. Formålet er at skabe åbenhed om psykisk
sårbarhed og herigennem afstigmatisering, og desuden at skabe adgang og kendskab til emnet og mulighederne.

Rådmandens
handlemuligheder

Kontakt

Årlig tilbagevendende arrangement, som kan profilere recovery-orientering. Mulighed for at takke private organisationer for den
frivillige indsats de gør.

Inge Lund Børgarger, SOC

3. KVARTAL – (+ IGANGVÆRENDE SAGER fra 2. kvartal) – Unge
16. Helhedsorienteret indsats for 35 unger hjemløse (HUUS)
Tidspunkt

I delaftale til budget 2018 blev afsat årlig 3,25 mio. kr. til iværksættelse af en helhedsorienteret indsats til 35 unge hjemløse. Med
indsatsen kobles bolig, beskæftigelse og bostøtte sammen i en samlet indsats. Løbende indsats.

Beskrivelse

35 unge hjemløse tilbydes en helhedsorienteret og håndholdt indsats med fokus på bolig, uddannelse/beskæftigelse og bostøtte.
Til fastholdelse i egen bolig er der med indsatsen også mulighed for tildeling af huslejetilskud. Til indsatsen er tilknyttet tre
bostøttemedarbejdere og en uddannelseskonsulent.

Rådmandens
handlemuligheder

Mulighed for at kommunikere om indsatser for unge hjemløse i forlængelse af Masterplan for hjemløseområdet.

Kontakt

Mette Grandjean, SOC / Bente Danielsen, BEF

17. UKR-BOLIG – Ungdomskulturhus m. kollegieboliger
Tidspunkt

Alt afhængig af politiske beslutninger, tilladelser, mv. forventet indflytning i kollegieboliger i 2. kvartal 2019 (12. juni) - MKB
forventer at tage Ungdomskulturhuset i brug ultimo april 2019

Beskrivelse

Tværmagistratsligt samarbejde MSB, MKB, MBU om etablering af kollegieboliger i sammenhæng med Ungdomskulturhuset i
Patienthotellet i det tidligere Amtssygehuset.

Rådmandens
handlemuligheder

Mulighed for at kommunikere om indsatser for unge hjemløse i forlængelse af Masterplan for hjemløseområdet. Mulighed for
besøg i takt med indflytning/åbning.

Kontakt

Grete Østergaard, BEF

18. Ungehandlingsplan
Tidspunkt

Medio juni 2019 – behandling i Byrådet

Beskrivelse

Alle unge skal med. Indsats for at få flere unge i uddannelse og/eller arbejde.

Rådmandens
handlemuligheder

Mulighed for at kommunikere om Ungehandlingsplanens indhold.

Kontakt

Grete Østergaard, BEF

19. Ungdomskriminalitetsreform
Tidspunkt

Løbende.

Beskrivelse

Lov om bekæmpelse af Ungdomskriminalitet indeholder 24 initiativer, med bl.a. oprettelsen af et Ungdomskriminalitetsnævn og
en ungekriminalforsorg. SOC har en række faglige bekymringer, herunder manglende målgruppeforståelse, retssikkerhedsmæssige problemstillinger og faglige uhensigtsmæssige løsninger. Hertil en ikke styrbar opgave med styrbar økonomi med
indarbejdede fordyrende elementer for kommunerne og forventning om meget lille DUT kompensation.

Rådmandens
handlemuligheder
Kontakt

Fortsat synliggørelse af konsekvenserne af reformen mhp. ændringer, der imødekommer Aarhus Kommunes oplevelser og
bekymringer.

Louise Thusgård, SOC

20. Styrkelse af handicapområdet for børn
Tidspunkt

Årligt – første arrangement forventes november 2019

Beskrivelse

Internt arrangement med deltagelse af rådmænd fra MBU og MSO, Evaluering af projekt. I forbindelse med processen omkring
styrkelse af handicapområdet for børn, er det blevet besluttet, at der planlægges årlige stormøder i rådhushallen med en bred
repræsentation af aktører med interesse for handicapområdet. Dette omfatter blandt andet Handicaprådet,
handicaporganisationer, forældreråd, forældre, medarbejdere og rådmænd fra MBU, MSO og MSB m.fl.
Målet med stormøderne er at invitere til en åben drøftelse af handicapområdet og løbende give rum for fremsættelse af forslag
til, hvordan vi kan styrke samarbejdet, dialogen og retssikkerheden på området til gavn for børn og unge med handicap. Der kan
samtidig laves en temperaturmåling på hvilke emner, der fylder. På disse møder kan der også evalueres på, om de valgte tiltag
til at styrke området er tilstrækkelige. Efter sommerferien går det konkrete planlægningsarbejde i gang.

Rådmandens
handlemuligheder

Interessevaretagelse, kommunikation op til / efter stormøderne, evaluering.

Kontakt

Viggo Munk

3. KVARTAL – (+ IGANGVÆRENDE SAGER fra 2. kvartal) – Voksenhandicap
21. Fælles Fagligt Fundament på Voksenhandicap-området
Tidspunkt

6. maj fremlagdes plan for dokumentation af effekt samt program for kompetenceudvikling for styregruppen.

Beskrivelse

Ambitiøst fagligt udviklingsprojekt. Intern udvikling samt påvirkning af og samspil med national og international dagsorden på
området. Aarhus er de første nationalt, som har udviklet et fælles fagligt fundament for hele VH-området. Samarbejde med VIA
om kompetenceudvikling. Udarbejdelse af evalueringsprogram

Rådmandens
handlemuligheder

Ekstern kommunikation ift. at borgerne og deres familier bliver inviteret ind i den videre implementering og udvikling som
centrale aktører, Inspiration til andre kommuner, Ønske om at påvirke udbud af puljer mv. til den videre udvikling. Internt: Der
etableres systematisk kompetenceudvikling for medarbejdere, Styrket fokus på faglig ledelse

Kontakt

Viggo Munk, SOC

22. Genopretningsplan 2019
Tidspunkt

Primo juni fremlagdes en samlet genopretningsplan for VH for 2019 rækkende ind i 2020

Beskrivelse

VH har ved 1.kvartals budgetopfølgning udsigt til en kraftig ubalance. Der er derfor bestilt en plan for, hvordan der kan opnås
balance i indeværende år. Det er ikke forventeningen at det samlede beløb kan hentes i året, hvorfor planen dels skal række ind
i 2020 dels skal rumme en delplan for indfrielse af forventet gæld for 2019.

Rådmandens
handlemuligheder

Kommunikation til udvalget om situationen.
Dialg med relevante eksterne parter når genopretningsplanen er besluttet.

Viggo Munk, SOC
Kontakt
23. Selvforsyningsstrategi
Tidspunkt

Beskrivelse

Løbende over de kommende ti år.
I forlængelse af VH analysen der blev lavet i samarbejde med Borgmesterens afdeling blev der formulieret et ønske, om en
større grad af selvforsyning således borgere fra Aarhus kan tilbydes en bolig i Aarhus. Strategien forventes dertil at kunne styrke
styringen af området.
Sevlforsyningsstrategien kobler sig til behovsanalyse og anlægsplan.

Rådmandens
handlemuligheder

-

Kontakt

Viggo Munk, SOC

24. Handicappolitikken
Tidspunkt

Løbende for den nye handicappolitk

Beskrivelse

Der er ved at blive udformet en ny handicappolitik, der rummer en række politiske forventninger til området.
Den samlede indsats på området for voksne med handicap skal holdes op mod de formulerede forventninger herunder bør der
tages yderligere skidt til samarbejde med borgere og civilsamfund om opfyldelse af handicappolitikkens mål.

Rådmandens
handlemuligheder

-

Kontakt

Viggo Munk

3. KVARTAL – (+ IGANGVÆRENDE SAGER fra 2. kvartal) – Øvrige
25. SOC’s økonomi generelt
Tidspunkt

Maj-Juni

Beskrivelse

Genopretningsplan + Analyse

Rådmandens
handlemuligheder

Behov for handling vil fremgå af analysen

Kontakt

Bjarne Høyer Andresen, Økonomi

26. Charter for Social Nytænkning
Tidspunkt

Tilslutning til charteret besluttet af byrådet 3. april 2019. Der planlægges med en første udvalgsdrøftelse i august 2019. Forud for
udvalgsdrøftelsen udarbejdes en rådmandsindstilling (juni), med et forslag til en procesplan for det videre arbejde.

Beskrivelse

Byrådet har vedtaget at tilslutte sig charteret ift. udvalgte tiltag og projekter. Charteret giver en ramme for at drøfte, iværksætte
og synliggøre nytænkende tiltag, både ift. social- og beskæftigelsesområdet. Udvalget er bl.a. blevet bedt om at afklare
muligheden for at afvikle en konference, der sætter fokus på social nytænkning.

Rådmandens
handlemuligheder

Etablering af et partnerskab med Center for Social Nytænkning mhp. at sætte retningen for det videre arbejde.
Synlighedsskabende initiativer ift. Aarhus Kommunes arbejde med social nytænkning. Charteret kan også åbne for nye
samarbejdsmuligheder og samarbejdspartnere ift. nye indsatser.

Kontakt

Kristian Erland Eskildsen, SOC

27. Forhandlinger om økonomiaftale ml. KL og Regeringen
Tidspunkt

Juni-august afhængigt af folketingsvalget

Beskrivelse

Forhandling om næste års økonomiske rammer for kommunerne. Forhandlingerne udstikker samtidig en række
politiske/økonomiske prioriteringer

Rådmandens
handlemuligheder

Mulighed for at påvirke forhandlernes fokus ift. de social- og beskæftigelsesområdet. Både på de indre linier samt via ekstern
kommunikation. Kan evt. koordineres med KL eller 6-byerne

Kontakt

Janne Folden Bang/Bjarne Høyer Andresen, Økonomi

28. Danmarkskortet for socialområdet
Tidspunkt

Kravet om årlig byrådsbehandling af Danmarkskortet blev vedtaget af Folketinget d. 29. maj 2018 med ikrafttrædelse pr. 1. juli
2018. Danmarkskortet offentliggøres af Børne- og Socialministeriet og skal hvert år behandles af byrådet inden årets udgang.

Beskrivelse

Kravet om årlig byrådsbehandling af Ankestyrelsens omgørelsesprocenter er et udtryk for, at der ønskes et vedvarende politisk
fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen på det sociale område. Danmarkskortet 2018 viser, at stadfæstelsesprocenten er faldet,
men at denne ligger højere sammenlignet med landsplan og de øvrige 6-byer. Der er igangsat en række konkrete tiltag til
styrkelse af sagsbehandlingen omkring klagesager. Blandt disse er kompetenceudvikling, tættere opfølgning på klager i
ledelsestilsyn, øget sparring m.v.

Rådmandens
handlemuligheder

Danmarkskortet kan bruges til at italesætte vores fortsatte fokus på / anerkendelse af behovet for en styrkelse af
sagsbehandlingen. Derudover kan det anvendes som en illustration af samtlige kommuners udfordringer i forhold til at agere
inden for den skønsbaserede servicelov. Det er vigtigt at understrege, at hjemvisninger ikke nødvendigvis er udtryk for at
afgørelsen er forkert, men at denne skal genbehandles.

Kontakt
29. Budget 2020

Helle Fallesen, SOC

Tidspunkt

August-September

Beskrivelse

Budgetforhandlinger i Byrådet. Midler kan fremgå i såvel Borgmesterens Budgetforslag som tildeles i selve
budgetforhandlingerne om prioritering af råderummet,

a) Dialog med Borgmesteren forud for udarbejdelse af Borgmesterens Budgetforslag
Rådmandens
handlemuligheder

b) Fremsendelse af beslutningsforslag fra partierne til budgetforhandlingerne (frist 5.8.)
c) Tæt dialog med Socialdemokratiets forhandlingsgruppe

Kontakt

Janne Folden Bang/Bjarne Høyer Andresen, Økonomi

30. Social Investeringsfond
Tidspunkt

Sommer 2019 og fremadrettet

Beskrivelse

Ifm. budget 2017 blev det besluttet at etablere en social investeringsfond, mhp. at etablere og finansiere innovative
udviklingsprojekter på social- og beskæftigelsesområdet. Fonden kan forventes at være klar til at investere i de første initaitiver i
løbet af 2019.

Rådmandens
handlemuligheder

Arbejde for at der investeres i projekter, der dels har fokus på sammenhængskraft/social mobilitet, dels har fokus på
rådmandens fire prioriterede temaer.

Kontakt

Kristian Erland Eskildsen

31. Konsekvenser af fjernelse af SATS-puljen
Tidspunkt

Løbende – evt. med fokus på indsats frem mod forhandlinger om økonomiaftale og finanslovsforhandlinger

Beskrivelse

Ifm. finansloven for 2019 blev det besluttet at afvikle satspuljen. Det er uklart hvordan der fremadrettet skal sikres finansiering til
de initiativer satspuljemidler tidligere blev anvendt til.

Rådmandens
handlemuligheder

Debatindlæg/kronikker og lign. der rammesætter udfordringen med at sikre de nødvendige midler til indsatser for socialt udsatte.
Afklaring - evt. i KL-regi - om holdninger og forslag til, hvordan der fremover skal sikres midler til de indsatser, der tidligere var
dækket af satspuljen.

Kontakt

Janne Folden Bang/Bjarne Høyer Andresen, Økonomi

Bilagsforside

Dokument Titel:

Rådmandsindstilling - drøftelse af temaer til
BP20

Dagsordens titel

Drøftelse af temaer til BP20

Dagsordenspunkt nr

2.1

Indstilling
Til

Rådmanden

Fra

Beskæftigelsesforvaltningen

Dato

4. juni 2019

Drøftelse af temaer til Beskæftigelsesplan
2020
1. Resume
Denne indstilling lægger op til, at deltagerne på
rådmandsmødet drøfter forslag til temaer til
beskæftigelsesplanen for 2020 (BP20). Temaerne skal
efterfølgende drøftes i Social- og Beskæftigelsesudvalget
den 19. juni 2019.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) forslag til temaer til BP20 drøftes
3. Baggrund
Procesplanen for udarbejdelse af BP20 blev godkendt på
rådmandsmødet den 5. april 2019. Der var her lagt op til
en indledende drøftelse om temaer til BP20 ifm. møde i
Social- og Beskæftigelsesudvalget den 8. maj 2019. Denne
drøftelse er dog udskudt til mødet den 19. juni 2019.
Det fremgår også af procesplanen, at
Arbejdsmarkedspolitisk Forum og Social- og
Beskæftigelsesudvalget skulle have en fælles drøftelse af
temaer ifm. heldagsseminaret den 23. maj 2019. På
baggrund af input fra denne drøftelse og input fra
forvaltningen, foreligger der pt. følgende forslag til temaer
for BP20 (ikke prioriteret rækkefølge):
-

3000 færre på offentlig forsørgelse (status og
eventuel yderligere gearing af initiativer
fremadrettet)

-

Integration og udsatte boligområder
Fattigdom

Drøftelse af temaer til Beskæftigelsesplan 2020
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-

Understøttelse af flygtninge/udenlandske
dimittender ift. sprogundervisning

-

Ungeindsatser (bl.a. KUI, FGU, Ungehandlingsplan,
flere unge ind på erhvervsuddannelser)

-

Psykisk sårbare unge

-

Seniorer - fastholdelse og støtte til sporskifte inden
nedslidning

-

Serviceniveauer - regelforenkling på
beskæftigelsesområdet

-

Beskrivelse af repatrieringsindsatsen (dette skal
være en del af beskæftigelsesplanen fremover, jf.
vedtaget lovforslag L40 den 21. februar 2019)

-

Understøttelse af fremtidens arbejdsmarked

-

Fortsat fokus på virksomhedernes behov – evt.
Virksomhedsstrategi 2.0

Som følge af justeringer af mødedatoer, er en opdateret
tids- og procesplan skitseret nedenfor.
Dato
9. april 2019

Aktivitet
Rådmandsmøde

23. maj 2019

Fællesmøde mellem
Arbejdsmarkedspolitiskfor
um og Social- og
Beskæftigelsesudvalget
Rådmandsmøde

11. juni 2019
19. juni 2019
5. september 2019
2. oktober 2019
21. oktober 2019
30. oktober 2019
6. november 2019
14. november 2019
27. november 2019

Møde i Social- og
beskæftigelsesudvalget
Møde i
Arbejdsmarkedspolitiskfor
um
Møde i Social- og
Beskæftigelsesudvalget
Magistratsmøde
1. behandling i Byrådet
Behandling i Social- og
Beskæftigelsesudvalget
Møde i
Arbejdsmarkedspolitisk
Forum
2. behandling i Byrådet

Drøftelse af temaer til Beskæftigelsesplan 2020

Bemærkninger
Processen for udarbejdelse af
BP20 drøftes
Fælles drøftelse af temaer til
BP20
Forslag til temaer til BP20
drøftes
Temaer til BP20 drøftes
Temaer til BP20 drøftes
Udkast til BP20 drøftes
Magistratsbehandling
Byrådets behandling af BP20
Kun relevant, hvis BP20 ikke
godkendes på Byrådets 1.
behandling
Orientering om
udvalgsbehandling og
foreliggende udkast til BP20
Endelig vedtagelse. Kun
relevant, hvis BP19 ikke
godkendes på Byrådets 1.
behandling
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Sagsnummer: 19-0141230-3

Tegn: 3014

Beskæftigelsesforvaltningen

Sagsbehandler: Sunniva Leonore Bakke
Tlf.: 41 84 87 09
E-post: sulb@aarhus.dk
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Dokument Titel:

rådmandsindstilling -frikommuneforsøg juni 2019

Dagsordens titel

Forslag til frikommuneforsøg i MSB

Dagsordenspunkt nr

2.2

Indstilling
Til

Rådmanden i MSB

Fra

Social og Beskæftigelsesforvaltningen

Dato

6. juni 2019

Klik her for at angive tekst.
Frikommuneforsøg i MSB 2019 - 2023
1. Resume
På rådmandsmødet d. 19.2.2019 blev det besluttet, at
Social og Beskæftigelsesforvaltningen skulle arbejde videre
med to forslag til nye frikommuneforsøg i perioden 2019
– 2023
a. Langtidsledige tager teten – borgerbudgetter i
beskæftigelsesindsatsen
b. Styrkelse af den borgerrettede, den tværfaglige og
den organisatoriske kvalitet i Psykiatriens Hus i
Aarhus.
I det efterfølgende arbejde med at udvikle forslagene blev
Beskæftigelsesforvaltningen opmærksom på, at den nye
forenklede lovgivng på området giver en række
muligheder for beskæftigelsesarbejdet, som man er i fuld
gang med at udforske lokalt.
Det vurderes derfor ikke, at der på nuværende tidspunkt
er behov for et frikommuneforsøg på området.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) der arbejdes videre med forslag til frikommuneforsøg
omkring Psykiatriens Hus i samarbejde med Region
Midtjylland
At 2) der ikke arbejdes videre med et forslag til
frikommune forsøg vedr. borgerbudgetter i
Beskæftigelsesindsatsen

Klik her for at angive tekst.
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3. Baggrund
Regeringen og KL blev i økonomiaftalen for 2019 enige om
at igangsætte en ny runde med frikommuneforsøg i
perioden 2019 – 2023, hvor målet er at tilvejebringe ny
viden og praktiske erfaringer, der kan bidrage til
effektiviseringer, forenklinger og bedre styring.
Alle kommuner kan søge direkte om godkendelse af forsøg
i to ansøgningsrunder hhv. den 1. april og 1. oktober
2019.
4. Effekt
Med deltagelse i et frikommuneforsøg sættes rammerne
for at afprøve nye måder at varetage de kommunale
velfærdsopgaver på. I forhold til de konkrete effekter af
forsøgene henvises til de to projektbeskrivelser.
5. Ydelse
Se beskrivelse af forslag til forsøg i bilag 1.
6. Organisering
Byrådet besluttede på mødet d. 30. januar 2019 at
bemyndige magistraten til at godkende forslag om
frikommuneforsøg, men at ansøgningerne skal stiles til
byrådet hvis:


de har bevillingsmæssige konsekvenser,



ikke er i overensstemmelse med tidligere
byrådsbeslutninger eller



hvis det vurderes, at de forudsætter politisk accept i
byrådet

Ansøgningerne vil blive fremsendt til Økonomi- og
Indenrigsministeriet inden d. 1. oktober under
forudsætning af, at Magistraten endeligt vedtager
ansøgningerne.
Herefter behandler Ministeriet de indkomne ansøgninger;
der udvælges omkring 10 forsøg. Disse konkretiseres og
de nødvendige lovhjemler udarbejdes. D. 1. januar 2020
træder forsøgshjemlerne i kraft.

Klik her for at angive tekst.
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Under forsøgsperioden vil Udvalget for Sociale forhold og
Beskæftigelse og Magistraten løbende blive orienteret om
udviklingen i forsøgene.
Se vedlagte interne tidsplan for en oversigt over processen
frem mod indsendelse af forslag til Ministeriet.
7. Ressourcer
Der følger ikke midler med fra Økonomi- og
Indenrigsministeriet til frikommuneforsøgene

Bilag
Bilag 1: Ansøgning om frikommuneforsøg –
Psykiatriens hus – muligheder for mere
tværsektorielt samarbejde.
Bilag 2: Tids- og procesplan for udarbejdelse af
ansøgninger om frikommuneforsøg 2019 - 2023
Bilag 3:

Sagsnummer: 15/013725-81

Antal tegn: Klik her for at angive tekst.

Beskæftigelsesforvaltningen

Sagsbehandler: Anne Marie Frederiksen
E-post: amfr@aarhus.dk

Klik her for at angive tekst.
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Dokument Titel:

bilag 1 ansøgning
psykiatriens hus

Dagsordens titel:

Forslag til
frikommuneforsøg i MSB

Dagsordenspunkt nr

2.2

Ansøgningsskema om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg III
Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.oim.dk
Ansøger(e)

Aarhus Kommune

Befolkningsgrundlag

[Angiv det samlede befolkningsgrundlag for forsøgets ansøgere]

Titel på forsøg

Styrkelse af den borgerrettede, den tværfaglige og den organisatoriske kvalitet i
Psykiatriens Hus i Aarhus

Kontaktperson

Annette Brøndum, Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Telefon

29276573

E-mail

annbr@aarhus.dk

Dato for ansøgning

1. Beskrivelse af forsøget
Psykiatriens Hus i Aarhus er delvist åbnet 25. februar 2019 og drives i et samarbejde mellem Region Midtjylland
og Aarhus Kommune. Etablering af Psykiatriens Hus giver en enestående mulighed for at understøtte en
helhedsorienteret, koordineret og integreret indsats samt styrke det tværsektorielle samarbejde om fælles
borgerforløb. Der er dog en række lovgivningsmæssige rettigheder bl.a. i forhold til kravet om samtykke, der kan
komme til at spænde ben for samarbejdet.
Forsøget vil give mulighed for at styrke den borgerrettede indsats i form af en helhedsorienteret, koordineret og
integreret indsats; styrke tværfaglighed, understøtte faglig sparring og styrke den organisatoriske effektivitet.
Styrkelse af den borgerrettede indsats
For at styrke den borgerrettede indsats planlægger Psykiatriens Hus i Aarhus at arbejde med en samlet plan for
samarbejdet mellem borger og Psykiatriens Hus i Aarhus. Planen kan omfatte kommunale og regionale
indsatser samt deltagelse i frivilligt drevne og brugerstyrede aktiviteter. Med én plan skabes et samlet overblik for
borger; det sikres, at tiltagene ikke kolliderer med borgers ressourcer og at tiltagene understøtter en fælles
retning. Den samlede plan udarbejdes i et samarbejde med borger og derfor vil der forelægge samtykke.
Der vil være en række borgerforløb, der adskiller sig fra ovennævnte. Der kan være tale om borgere,





der har mange indsatser på en gang også uden for Psykiatriens Hus, uden at nogen har påtaget sig
koordinationsopgaven
hvor der ikke opleves nogen effekt af de igangsatte tiltag og vi mister grebet om borger
der ikke vedligeholder den igangsatte behandling; udebliver fra aftaler i behandlingspsykiatrien,
rusmiddelbehandling, bostøtte mv. og/eller genoptager et aktivt misbrug
der har diagnoser, hvor supplerende kommunale tilbud kan virke kontraindicerende i forhold til den
igangsatte psykiatriske behandling

I situationer hvor der opleves en manglende effekt af den igangsatte indsats, eller hvor der er usikkerhed om
hvilke tilbud, der bedst kan understøtte borger, ønskes mulighed for at drøfte borgers problemer, ressourcer og
behov i en tværfaglig og tværsektoriel ramme. Dermed skabes mulighed for at gøre noget sammen, så der
opnås en bedre situation for borger. Der efterspørges således en mulighed for faglig sparring eventuelt uden
samtykke i forløb, hvor de eksisterende indsatser er utilstrækkelige.
Det er ikke usædvanligt, at gruppen af psykisk syge udebliver fra ambulante tider i behandlingspsykiatrien eller

ved rusmiddelbehandlingen, genoptager et aktivt misbrug efter udskrivning fra stabiliserende indlæggelse eller
på eget initiativ stopper igangsatte medicinske behandlingsforløb. Det betyder, at de planer, behandlerne
lægger, ikke følges og dermed bliver det vanskeligt at understøtte en positiv udvikling i borgers bedring.
Situationen kan også blive farlig, hvis den medicinske behandling kombineres med et aktivt stofmisbrug. Som
det er i dag, er det ikke muligt at reagere på og/eller justere indsatser, hvis borger ikke følger de planlagte forløb,
da information om ændret adfærd sjældent kommer til den ansvarlige behandlers kendskab. Ved at dele viden
kan den ansvarlige behandler blive gjort opmærksom på situationen og tage kontakt til borger. Der er tale om
forebyggelse af forværring, og det er vurderingen, at det kommer borger til gavn.
Sidst er det er vurderingen, at forebyggende, koordinerede og opsøgende initiativer kan sikre en mere
hensigtsmæssig brug af ressourcerne. Det vil gøre sig gældende i de forløb, hvor borger ikke vedligeholder
behandlingen eller hvor grundlaget for den ordinerede behandling skrider. Derudover vil der være borgere, der
henvender sig i mange systemer, dvs. shopper rundt mellem Akutmodtagelse, (gen)indlæggelser, praktiserende
læge, bostøtteforløb mm., uden at vedligeholde eller færdiggøre behandlingsforløb. Borgerne har et
uforholdsmæssigt stort ressourcetræk, men en beskeden eller ingen effekt af tilbuddene. Ved at være
opsøgende, vedholdende og i tæt dialog med borger, er der mulighed for at afklare borgers ressourcer,
problemer og behov, så borger kan tilgodeses og samtidig guides i brugen af ydelser.
Konkret efterspørges en mulighed svarende til PSP-samarbejdet i Psykiatriens Hus i Aarhus. En sådan ramme
for samarbejdet giver mulighed for at bringe tværsektorielle fagligheder i spil til gavn for borger ved at drøfte
borgers problemer, ressourcer og behov fra et flerfagligt perspektiv og samtidig spille såvel kommunale som
regionale indsatser ind i samarbejdet med borger. Rammen vil samtidig give mulighed for at reagere på
observationer og videregive oplysninger f.eks. til ansvarlig psykiatri- eller rusmiddelbehandler med henblik på
genoptagelse, intensivering eller justering af behandlingen.
Det skal bemærkes, at der altid søges samtykke til samarbejde og at de muligheder, der følger i forlængelse af
tilsagn om frikommuneforsøg, alene bringes i anvendelse i situationer, der svarer til de skitserede. Der vil altid
søges samtykke til samarbejde. Det respektfulde udgangspunkt er borgers ret til at takke ja og nej til indsatser
og samarbejdspartnere.

2. Mål, forventede resultater og eventuelle målsætninger forsøget retter sig imod
Målet er





At udforme en plan for borger, der skaber overblik og koordinerer kommunale, regionale og frivillige
indsatser
At bringe de tværsektorielle fagligheder i spil til gavn for borger
At udvise rettidig omhu i forhold til borgere, der fallerer i behandlings- og støttesystemet
At sikre den mest hensigtsmæssige brug af ressourcerne

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning m.v.
Konkret efterspørges en mulighed for udveksling af oplysninger svarende til mulighederne i PSP-samarbejdet i
Psykiatriens Hus i Aarhus.

4. Hvordan realiseres de forventede resultater
Der udformes tydelige spilleregler for, hvornår der kan arbejdes indenfor rammerne af frikommuneforsøget.

5. Evaluering/opfølgning
Der nedsættes et panel med deltagelse af bruger- og pårørenderepræsentanter. Panelet har til opgave at drøfte
anonymiserede eksempler på forløb omfattet af frikommuneforsøget og herunder vurdere, hvorvidt
tilsidesættelse af tavshedspligten kommer borger til gavn.
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Tids- og procesplan for udarbejdelse af ansøgninger om frikommuneforsøg 2019 – 2023
Anden ansøgningsrunde med frist 1. oktober 2019

Dato
5. april

Aktivitet
Status i
sekretariatschefgruppen

Bemærkninger
Sekretariatschefgruppen gør status på første ansøgningsrunde og
planlægger anden ansøgningsrunde.

Ansvarlig
BA

30. april

Forslag
fremsendes til
relevante
udvalg

Magistratsafdelingerne skal sikre, at relevante udvalg er konsulteret inden
indstillingerne med frikommuneforslag, fremsendes til behandling i
Magistraten. Udvalget kan konsulteres selvom der ikke foreligger en
endelig ansøgning.

Magistratsafdelingen

Alternativ:
6. maj

jf. ”Notat til Økonomiudvalgets behandling af indstilling om
”Frikommuneforsøg i perioden 2019-2023”
3. maj

8. maj
Alternativ:
22. maj

10. maj

Forslag
fremsendes til
sekretariatschefgruppen

Forslag fremsendes til koordinering og drøftelse i sekretariatschefgruppen

Forslag
behandles i
relevante
udvalg

Jf. ovenfor (30. april)

Magistratsafdelingen

Behandling i
sekretariatschefgruppen

Sekretariatschefgruppen danner sig et overblik og foretager en tværgående
koordinering af samtlige fremsendte forslag.

BA

Forslagene lægges i sagsmappe oprettet i eDoc til formålet:
http://edoc:8080/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=
Project&subtype=1&recno=530315

Magistratsafdelingen

Forslag sendes til behandling i byrådet, hvis




de har bevillingsmæssige konsekvenser enten
de ikke er i overensstemmelse med tidligere byrådsbeslutninger
de vurderes, at det forudsætter politisk accept i Byrådet

Jf. indstilling til byrådet om at bemyndige magistraten til at godkende
konkrete forslag til frikommuneforsøg for 2019 - 2023
13. juni

Forslag
fremsendes til
Byrådsservice
i BA

Forslag fremsendes til Byrådsservice i BA til behandling i byrådet via
magistraten

Magistratsafdelingen

Der fremsendes en indstillingen om godkendelse af ét eller flere forslag.
ØIM’s ansøgningsskema udfyldes og vedlægges som bilag. Indstillingen
fremsendes via Rådmand.

24. juni

Magistratsbehandling

Magistraten behandler indstillinger fra magistratsafdelingerne med
konkrete forslag til frikommuneforsøg for 2019 – 2023.

BA

August –
Sept.

Byråds- og
udvalgsbehandling

Byrådet behandler indstillinger fra magistratsafdelingerne med konkrete
forslag til frikommuneforsøg for 2019 – 2023:

BA

27. sept.

Fremsendelse
af forslag til
ØIM

Ansøgninger om frikommuneforslag godkendt i byrådet sendes direkte til
Økonomi- og indenrigsministeriet.

Magistratsafdelingen

1. okt.

Ansøgningsfrist

Frist for ØIM’s anden ansøgningsrunde

ØIM





Første byrådsbehandling: 14. august
Udvalgsbehandling: 21. august
Anden byrådsbehandling: 25. september

Side 1

Tids- og procesplan for udarbejdelse af ansøgninger om frikommuneforsøg 2019 – 2023
Anden ansøgningsrunde med frist 1. oktober 2019

Dec.

Udvælgelse af
frikommuneforsøg

Regeringen

Jan – feb,
2020

Forsøgene
konkretiseres
og nødvendige
lovhjelme
udarbejdes.

Samarbejd
e mellem
ministerier
og
kommuner

April,
2020

Fremsættelse
af lovforslag

1. juli,
2020

Forsøgshjelme
ne fra
ansøgningsrunderne
træder i kraft

Side 2
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Dagsorden til mødet i Magistraten 11.06.19
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Orientering fra magistraten
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Bilagsforside

Dokument Titel:

Dagsorden til mødet i Social- og
Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2019

Dagsordens titel

Orientering om udvalgsmødet

Dagsordenspunkt nr

3.2

Emne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato:

19. juni 2019

Mødetid:
Mødested:

Kl. 16.30 – 19.00
Rådhuset, Lokale 390

7. juni 2019
Side 1 af 5

SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
Dagsorden kort:

Beskæftigelsesforvaltningen/

Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

1. Godkendelse af dagsorden
2. Evt. Byrådshenvist sag: Fælles ungehandlingsplan mellem
MBU og MSB
3. Evt. Byrådshenvist sag: Praksisundersøgelse – Forlængelse
af sygedagpenge
4. Evt. Byrådshenvist sag: Omlægning af indsatsen for ledige i
Aarhus kommune
5. Evt. Byrådshenvist sag: Afvikling af den kommunale
bycykelordning
6. Status på MSB’s økonomi
7. Beskæftigelsesplan 2020
8. Orienteringspunkter
9. Skriftlige orienteringer
10. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
11. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 16.30 – 16.35 (5 min.)

-

Bilag:
Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den
19. juni 2019.

2. Evt. Byrådshenvist sag: Fælles ungehandlingsplan
mellem MBU og MSB
Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 12. juni 2019
henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

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

Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 16.35 – 16.55 (20 min.)
Bilag:

3. Evt. Byrådshenvist sag: Praksisundersøgelse –
Forlængelse af sygedagpenge
Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 12. juni 2019
henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 16.55 – 17.15 (20 min.)
Bilag:

4. Evt. Byrådshenvist sag: Omlægning af indsatsen for
ledige i Aarhus kommune
Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 12. juni 2019
henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 17.15 – 17.35 (20 min.)
Bilag:

5. Evt. Byrådshenvist sag: Afvikling af den kommunale
bycykelordning
Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 12. juni 2019
henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

7. juni 2019
Side 2 af 5

Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 17.35 – 17.55 (20 min.)
Bilag:

6. Status på MSB’s økonomi
Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres
om status på MSB’s økonomi, herunder de økonomiske
udfordringer der er.
Metode: Mundtlig orientering.
Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen
Tid: 17.55 – 18.10 (15 min.)

7. Beskæftigelsesplan 2020
Baggrund/formål: Udvalget orienteres om processen for
udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2020 samt forslag til
temaer, som drøftes nærmere af udvalget.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Vibeke Jensen
Tid: 18.10 – 18.30 (20 min.)
Bilag:

7. juni 2019
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8. Orienteringspunkter
A) Charter for Social Nytænkning
Baggrund/formål: Udvalget orienteres om det videre arbejde
med charter for social nytænkning som byrådet tiltrådte den 3.
april 2019 på baggrund af forslag fra SF.
Metode: Mundtlig orientering.
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 18.30 – 18.40 (10 min.)
Bilag:

9. Skriftlige orienteringer
A) Status på MSB’s mål, 1. kvartal 2019
Resume: Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres hvert
kvartal om status på MSB’s mål. På dette møde orienteres
udvalget om status på 1. kvartal 2019.
Bilag:

10. 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: 18.40 – 18.45 (5 min.)
Bilag:
-

Kurser og konferencer
Sager på vej til byrådet

7. juni 2019
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7. juni 2019
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11. Evt.
Baggrund/formål:
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 18.45 – 18.50 (5 min.)
Bilag:
Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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Bordrunde
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Bordrunde:

