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1 Til godkendelse
1.1 Dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
1.2 Referat
Referatet blev godkendt.
1.3 Budget 2020 – status
Denne indstilling giver en kort status på budgetprocessen i Sociale Forhold og
Beskæftigelse, herunder de udpegede budgettemaer.
Tidsplanen for august-september præsenteres.
Det foreslås at igangsætte udarbejdelsen af en investeringsmodel for langvarige
modtagere af ledighedsydelse.
Indstilling om, at:
1) rådmandskredsen drøfter budgettemaer og den fremadrettede strategi for at
fremme budgettemaerne i de kommende budgetforhandlinger.

2) rådmandskredsen godkender procesplanen for udarbejdelse af udtalelser til
partiernes beslutningsforslag, jf. afsnit 6.
3) rådmandskredsen bestiller et oplæg på investeringsmodel vedrørende personer på
langvarig ledighedsydelse, beskrevet i afsnit 7.
Indstillingen blev præsenteret af BHA. Indstillingen blev derpå drøftet i mødekredsen.
Oplæg til budgettemaer og strategi:
- Socialpsykiatrien er et hovedtema. Her arbejdes pt. på analysen af SUV-området i
samarbejde med BA. Der arbejdes for at analysen færdiggøres, så den kan komme
med i magistratens budgetforslag.
Der arbejdes med at opstille forslag i et ”katalog” opdelt på to kategorier: 1)
administrative tiltag som sættes i gang og 2) forslag, som kræver politisk
stillingtagen.
KW ønsker, at der udarbejdes input til brug for et eventuelt budgetforslag i relation til
analysen.
-

De budgetforslag, som er kommet ind skal også besvares ind i denne kontekst
(boliggaranti til hjemløse og udvidede åbningstider).

-

Som en del af anlægsprioriteringerne indgår SUV, men også voksenområderne
generelt.
Behovsanalyse, selvforsyningsprocenten og anlægningsplan fremsættes på
rådmandsmøde primo august

KW ønsker input til eventuelt budgetforslag som går på selvforsyningsgrad.
Yderligere investeringsmodeller:
- KW ønsker, at man forsøger at tænke en investeringslogik over for unge hjemløse
og børnefamilier uden forsørgere. SØM bør overvejes ind i denne sammenhæng.
En investeringsmodel vedr. børnefamilier uden forsørger bør times med
fattigdomsredegørelse.
-

Forslag om ledighedsydelse og evt. unge AC’er kan tænkes sammen med 3.000 i
beskæftigelse. Det skal overvejes om indsatserne skal geares. Dette skal
italesættes på styregruppemøde. Indgår kun i budget, hvis det frigøre et
potentiale.

KW ønsker input til et muligt budgetforslag om investeringsmodeller, rettet mod hhv.
beskæftigelse og socialområdet.
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Listen over tiltag som udløber:
- Sociale viceværter indgår i svar på SF og K om åbningstider. Dette områder bør
prioriteres.
-

Rådmanden ønsker generelt et fokus på kerneydelserne.
Finansieringen og historikken af Home-start skal afklares nærmere mhp en
vurdering om, hvorvidt den skal indgå på listen.

-

Listen skal derudover gennemgås med henblik på at klarlægge, hvilke af
initiativerne, som er budgetteret hos SUV fremadrettet. Disse initiativer bør indgå i
analysen/kataloget på SUVs område
Hvad angår de resterende er den overordnede tilgang, at kan initiativer finansiere
sig selv, så skal de fortsætter. Hvis ikke udløber de som udgangspunkt med
finansieringens udløb.

Indstillingen blev godkendt med ovenstående bemærkninger.
- På udvalgsmødet d. 21. august præsenteres udvalget for et aktuelt billede af
budgetpresset samt budgetforslag på området.
(Økonomi følger op)
Yderligere bestillinger:
-

KW ønsker, en status på kvoteplanlægning om små billige boliger. KW ønsker, at
boligforeningerne skal inviteres ind til dialog om planlægningen. (Økonomi følger
op)

-

KW ønsker en opgørelse over selvforsørgede og 0-indkomstgrupper, hvis det er
muligt. (BEF følger op)

(Økonomi følger op)
2 Til drøftelse
2.1 Temaer på Dialogmøde 2019 i GLOBUS1
Der afholdes dialogmøde d. 20. august 2019 i GLOBUS1 i Gellerup mellem Rådmand
Kristian Würtz (MSB), Rådmand Rabih Azad-Ahmad (MKB) og foreninger og borgere fra
området.
Indstilling om, at:
1) forslag til temaer på dialogmødet drøftes
Indstillingen blev drøftet:
- LH og VJ afholder koordinationsmøde med MKB inden d. 20. august. Dette skal
kalendersættes.
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KW bemærkede:
- Der bær lægges op til åbne drøftelser. Hvordan kan vi samarbejde med
foreningsliv og borgere?
-

Kan vi invitere nogle med? Give nogle af dem vi gerne vil samarbejde med en
rolle?

-

Udgangspunktet er invitation til dialog og inspiration. Er der ting vi kan gøre
anderledes med ny organisering, ungehandlingsplan mv

-

Job og uddannelse skal være de centrale temaer.

-

Opgang til opgang er for snævert et fokus på en indsats, og i stedet et eksempel.

-

Formen fra seneste dialogmøde fungerede godt.

(BEF følger op)
3 Til orientering
3.1 Orientering fra magistraten
KW orienterede kort fra mødet i Magistraten.
3.2

Orientering om udvalgsmødet

3.3

Bordrunde
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U-Boxen - En digital læringsarena om
erhvervsuddannelserne
1. Resume
Som opfølgning på initiativerne under
ungehandlingsplanen har Beskæftigelsesforvaltningen
sideløbende arbejdet med etablering af en digital
læringsarena om erhvervsuddannelserne. Med denne
orienteringsskrivelse orienteres Rådmanden indledningsvis
om tankerne bag U-Boxen.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Rådmanden principgodkender, at
Beskæftigelsesforvaltningen arbejder videre med
etablering af U-BOXen, herunder afdækker muligheder for
finansiering ved lokale og nationale innovationspuljer.
3. Baggrund
Ønsket er at etablere en ny og spændende digital
læringsarena om erhvervsuddannelserne – U-BOXen. UBOXen sætter både fokus på viden og vejledning omkring
mulighederne på erhvervsuddannelserne, samtidig med at
de unge får mulighed for virtuelt at opleve hvem de kan
blive i fremtiden. Ønsket er at skabe et fysisk hus i
tilknytning til Ungecenteret på Kalkværksvej eller
Sønderallé. U-BOXen skal sætte viden om
erhvervsuddannelserne i fokus ved events, aktiviteter og
vejledning - både fysisk og virtuelt. Vejlednings- og
informationsaktiviteter varetages af medarbejdere fra
Ungdommens Uddannelsesvejledning, lokale
uddannelsesinstitutioner. Virksomheder skal sammen med
virtuelle oplevelser af hvad og hvem man bliver på de

Klik her for at angive tekst.
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forskellige uddannelsesretninger, give de unge et oplyst
grundlag at tage stilling på. Ønsket er er i høj grad, at de
fysiske omgivelser kommer til at danne rammen om
virtuelle oplevelser af forskellige fag kombineret med
relevant personlig vejledning omkring mulighederne på de
102 forskellige erhvervsuddannelser.
Formålet med initiativet er at styrke unges viden om
erhvervsuddannelserne, sådan at deres uddannelsesvalg
er baseret på solid viden om omkring mulighederne på
erhvervsuddannelserne samt første håndserfaringer om
relevante fag. Derudover er formålet at skabe positive
fortællinger og motivere til en karriere med
erhvervsuddannelse. Initiativet støtter således op om
målene i ungehandlingsplanen, herunder de samme
underliggende mål som ligger til grund for genindførelse af
skolepraktikker i Aarhus Kommune.
Forventningen er at U-BOXen generelt kan være med til at
styrke andelen af unge som søger om optagelse på en
erhvervsuddannelse – enten som første prioritet efter 9
eller 10 klasse eller som led i et uddannelsesvalg for mere
udfordrede unge, som går på FGU eller har en sag i
Jobcenteret
4. Effekt
5. Ydelse
6. Organisering
7. Ressourcer
Det estimeres at U-BOXen inklusive bygninger (pavilloner i
tilknytning til Ungecenteret på Kalkværksvej eller
Sønderallé), møbler, hardware og software vil koste ca. 5
mio. kr. Beskæftigelsesforvaltningen forventer at kunne
søge midler til etablering ved lokale og nationale
innovationspuljer.

Klik her for at angive tekst.

side 2 af 3

Beskæftigelsesforvaltningen

Antal tegn: 2.999

Tlf.: 89 40 68 00

Sagsbehandler: Kåre Sand Isager

E-post: JobogUddannelse@aarhus.dk

E-post: ksis@aarhus.dk

Klik her for at angive tekst.
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