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Dokument Titel:

Referat - Rådmandsmøde - 27.08.19

Dagsordens titel

Referat

Dagsordenspunkt nr

1.2

Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse
Referat

Rådmandsmøde
27-08-2019 08:30
27-08-2019 10:30

Dato:
Tid:
Sted:

27. august 2019
08:30 - 10:30
Rådmandens kontor, Rådhuset

Deltagere:

Kristian Würtz (KW)
Erik Kaastrup-Hansen (EKH)
Vibeke Jensen (VJ)
Bjarne Høyer Andresen (BHA)
Jeanette L. Hoppe (JLH)
Anne Hyldegaard (AH)
Nicholas Isak Jørgensen (referent)

Afbud:

Lotte Henriksen

Fraværende:
Bemærk:

Anne Hyldegaard deltager på vegne af Lotte Henriksen.

1 Til godkendelse
1.1 Dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
1.2 Referat
Referatet blev godkendt.
1.3 Evaluering af Ledertræf 2019
I forbindelse med Ledertræf 2019 er der blevet lavet en evaluering gennem udsendelse
af et evalueringsskema til de i alt 217 deltagende chefer og ledere i MSB.
Evalueringen viste stor tilfredshed med arrangementets rammer og indhold, mens det
også gav vigtige input, som bør tages til efterretning i planlægningen af Ledertræf i
MSB fremover.
Derudover er der udarbejdet en guide som resultat af gruppedrøftelserne på Ledertræf
2019, som er sendt ud til alle chefer i MSB.
Baseret på evalueringen foreslås det, at Ledertræf i MSB fremover afholdes som et
heldagsarrangement i den samme uge hvert år.
Det indstilles:

At 1) Evalueringen tages til orientering
At 2) Fra 2020 og fremover afholdes Ledertræf i MSB som et heldagsarrangement i uge
25. Datoen for Ledertræf i 2020 er sat til den 18. juni.
JLH præsenterede indstillingen med dertilhørende evaluering. Hertil bemærkede JLH, at
tilbagemeldingen – overordnet set – er meget positiv.
KW foreslog, at der indføres et socialt aspekt i Ledertræf – f.eks. i form af fælles
aftensmad i forlængelse af træffet.
KW tog evalueringen til orientering og godkendte indstillingen med ovenstående
bemærkning. O&L følger op.
1.4 Opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal 2019
Sociale Forhold og Beskæftigelse har udarbejdet en samlet opfølgning på mål og økonomi
på baggrund af årets første halvår. Opfølgningen har til formål at orientere rådmanden
om udviklingen i afdelingens mål og økonomi.
De økonomiske forventninger videresendes desuden til Borgmesterens Afdeling, som på
baggrund af bidrag fra afdelingerne, fremsender et samlet forventet halvårsregnskab for
kommunen. Denne pejling på kommunens økonomiske situation indgår i
budgetdrøftelserne.
Det indstilles
At 1) opfølgningen på Sociale Forhold og Beskæftigelses mål og økonomi efter 2. kvartal
2019 tages til efterretning.
At 2) Bilag 1 og 2 fremsendes til udvalgsmødet 4. september som skriftlig orientering om
opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal.
At 3) bilag 3 fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på at indgå som bilag i
det samlede forventede halvårsregnskab, der fremsendes politisk behandling forud for
budgetforhandlingerne.
BHA præsenterede opfølgningen på MSB’s mål og økonomi efter 2. kvartal 2019.
Opfølgning på MSB’s mål efter 2. kvartal 2019
-

KW udtrykte tilfredshed med tendensen til, at flere borgere med ikke-vestlig
baggrund kommer i job.

-

Mødekredsen drøftede målingen af virksomhedsrettede aktiviteter. Hertil betonede
VJ, at MSB’s formidlende aktiviteter ikke indgik i målingen.
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-

Mødekredsen drøftede antallet af borgere på offentlig forsørgelse i forhold til det
nedsatte mål.

-

Mødekredsen drøftede dilemmaet i forhold til stigningen i antallet af borgere, der
vender tilbage til diverse forsorgshjem inden for de seneste 12 måneder efter
udskrivning til egen bolig. Det kan vidne om, at der er skabt et godt tilbud til
borgerne, men samtidig understreger det også, at fremtidsperspektivet efter
opholdet er svært.

Opfølgning på MSB’s økonomi efter 2. kvartal 2019
-

KW indledte drøftelsen med at understrege sin bekymring i forhold til det
voksende merforbrug i både handicapcentret for børn og området for
voksenhandicap.

-

BHA bemærkede hertil, at der er igangsat en minianalyse, der skal afdække
årsagerne til det voksende merforbrug hos handicapcentret for børn. Hertil
pointerede EKH, at prognoserne på børneområdet svinger fra årgang til årgang,
hvilket kan give et merforbrug i visse perioder.

-

KW og BHA betonede nødvendigheden af, at der findes en balance mellem at
etablere nye økonomiske opbremsningsinitiativer og de i-forvejen-besluttet
genopretningsplaner, der skal have tid at blive implementeret.

-

Mødekredsen enedes om at følge løbende op på merforbruget. Dét med sigte på
ultimo oktober, hvor den næste status aflægges.

Mødekredsens øvrige kommentarer i forbindelse med drøftelsen af MSB’s mål og
økonomi:
-

KW ønskede en belysning af, hvor mange flygtninge der står til at miste deres
flygtningerefusion efter tre år. Mål, Økonomi og BBB følger op og afgiver en
status.

-

KW ønskede en opfølgning på, om MSB har et medansvar i finansieringen af delen
om udsatte boligområder. Hertil skal projektet ”Blok-til-Blok” rettes til, så det
hedder ”Opgang-til-Opgang” – som besluttet. Mål, Økonomi og BBB følger op.

KW tog opfølgningen på Sociale Forhold og Beskæftigelses mål og økonomi efter 2.
kvartal 2019 til efterretning.
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KW godkendte at fremsende Bilag 1 og 2 til udvalgsmødet d. 4. september som skriftlig
orientering om opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal med afsæt i ovenstående
bemærkninger.
KW godkendte, at bilag 3 fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på at indgå
som bilag i det samlede forventede halvårsregnskab med afsæt i ovenstående
bemærkninger.
Mål, Økonomi og BBB følger op.
2 Til drøftelse
2.1 Budget 2020 – budgetmesse
Byrådet har i budgetproceduren besluttet, at der arrangeres en budgetmesse tirsdag den
9. september kl. 17–20.
Magistratsafdelingerne har deres egne stand på messen, som forventes bemandet af
rådmand og direktør.
Det indstilles
At 1) rådmandsmødet drøfter indholdet af Sociale Forhold og Beskæftigelses messestand,
herunder kommunikation til særlige interessenter og aktører.
BHA præsenterede indstillingen.
Mødekredsen drøftede budgetmessens format, de fysiske rammer og potentielle deltager
fra / på vegne af MSB.
JLH bemærkede hertil, at det kan være relevant at inddrage en / flere medarbejder(e)
fra MSB eller potentielt en bruger til at fortælle om (dele af) det daglige arbejde i MSB.
VJ foreslog, at der laves et par plancher med information om MSB’s overordnede
opgaver, målsætninger og udfordringer. Heraf kan der udarbejdes en tipskupon, hvortil
de besøgende eventuelt kan vinde en beskeden præmie ved korrekt udfyldelse.
Mødekredsen aftalte, at O&L kontakter Mål, Økonomi og BBB (Morten Poulsgaard), som
nedsætter en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal udtænke og udarbejde et format med
dertilhørende materiale, konkurrence og præmier.
2.2 Godkendelse af dagsorden til fælles MSB/MKB-rådmandsmøde
I forbindelse med planlægningen af det fælles MSB/MKB rådmandsmøde, som finder sted
d. 3. september 2019, foreslås det, at MSB indstiller følgende dagsordenspunkter.
Mødekredsen drøftede de enkelte dagsordenspunkter.
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1. Opfølgning på Dialogmøde 2019 i GLOBUS1
- KW bemærkede, at han ønsker et mere uformelt set up ved fremtidige
dialogmøder – evt. i samspil med åbne rådmandskontordage.
2. Fælles indstilling om Ungdomskulturhuset
- Mødekredsen drøftede kommunikationsmulighederne i forbindelse med
indstillingen om Ungdomskulturhuset.
3. Muligt samarbejde med IELF Specialsport
- KW orienterede nærmere om IELF Specialsport – herunder, at der i skrivende
stund udarbejdes et notat herom i Fagligt Sekretariat.
4. Generelt samarbejde MSB – MKB (Borgerservice2go, tilgængelighed ved
valghandlinger mm.)
-

KW og VJ ønskede – foruden nævnte eksempler på drøftelsespunkter om det
generelle samarbejde – at drøfte strategien i forhold til det internationale
samarbejde om ”Work in Denmark”. VJ følger op på, om opgaven tilbageføres til
kommunerne.

-

I den sammenhæng nævnte KW en øvrig vinkel angående arbejdsvilkår for
udenlandsk arbejdskraft. Mødekredsen enedes om at tage punktet op ved det
kommende arbejdsmarkedspolitisk forum som et punkt under eventuelt. VJ /
Fagligt Sekretariat følger op.

KW godkendte dagsordenspunkterne med ovenstående bemærkninger. Fagligt
Sekretariat følger op.
3 Til orientering
3.1 Orientering fra Magistraten
KW berettede om det seneste møde i Magistraten (d. 26.08.19, red.).
EKH orienterede om en bestilling vedrørende arbejdet med ordblinde, der fremgår af
referatet fra mødet i Magistraten.
3.2 Orientering om udvalgsmødet
Mødekredsen tog udvalgsdagsordenen til efterretning.
KW bemærkede, at han ønsker et møde med Liv Gro vedrørende friere rammer på
beskæftigelsesområdet. VJ deltager ligeledes ved mødet. Fagligt Sekretariat følger op.
Mødekredsen ønskede at dagsordensætte et selvstændigt punkt om investeringsmodeller
til orientering ved udvalgsmødet d. 4. september 2019. Det blev aftalt, at VJ udarbejder
plancher hertil. Mål, Økonomi og BBB følger op og koordinerer med Fagligt Sekretariat.
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3.3 Bordrunde
VJ orienterede om en invitation til et oplæg af Claus Meyer – i forbindelse med arbejdet
om Bazar Vest.
-

KW ønskede i den forbindelse, at der tages dialog til MTM og BA for at høre, om de
deltager i arrangementet. VJ følger op.

KW orienterede om, at det angiveligt er svært at booke lokaler i Blixen for
civilsamfundet, der ellers ønsker at bruge mødelokalerne efter kl. 15.00. På den
baggrund ønskede KW, at der arbejdes med at facilitere viden herom til civilsamfundet.
VJ følger op og starter en dialog med MKB.
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Dagsorden til mødet i Magistraten den 2.
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Bilagsforside

Dokument Titel:

Dagsorden til mødet i Social- og
Beskæftigelsesudvalget den 4. september
2019

Dagsordens titel

Orientering om udvalgsmødet

Dagsordenspunkt nr

2.2

Emne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato:

4. september 2019

Mødetid:
Mødested:

Kl. 16.30 – 18.30
Rådhuset, Lokale 390

30. august 2019
Side 1 af 5

SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
Dagsorden kort:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Tandsundhedsplanen
3. Byrådshenvist sag: Indstilling om forslag fra ALT: Frie
rammer på beskæftigelsesområdet
4. 3000 flere i job
5. Godkendelse af mødeplan for 2020
6. Orienteringspunkter
7. Skriftlige orienteringer
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 4.
september 2019.

2. Tandsundhedsplanen
Baggrund/formål: Byrådet besluttede den 21. juni 2017, at der
skulle udarbejdes en tandsundhedsplan for udsatte borgergrupper
i Aarhus Kommune. Denne blev udarbejdet i et tværmagistratsligt
samarbejde mellem Magistratsafdelingerne Sociale Forhold og
Beskæftigelse, Børn og Unge samt Sundhed og Omsorg.
Udvalget orienteres om status på tandsundhedsplanen.

Social- og
Beskæftigelsesforvaltningen
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: 19/058655-1
Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert

Overtandlæge Mette Borum, Børn og Unge deltager i mødet
under punktet.
Bemærk at Bilag 1 ”Fælles Tandsundhedsplan for Aarhus
Kommune” blev behandlet i Byrådet d. 6. juni 2018. Derfor
fungerer bilaget som et opslagsværk til nærværende
udvalgsmøde, hvortil Bilag 2 opsummerer Tandsundhedsplanens
konkrete forslag og arbejdet hermed.
Metode: Mundtlig orientering.
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 16.35 – 16.50 (15 min.)
Bilag:
 Notat - Opfølgning på Tandsundhedsplanen
 Bilag 1 - Fælles Tandsundhedsplan for Aarhus Kommune
 Bilag 2 – Opfølgning på Tandsundhedsplanens konkrete
forslag
 Bilag 3 - Belysning af udfordringer – Specialtandpleje
 Bilag 4 - Belysning af udfordringer – Omsorgstandpleje
 Bilag 5 - Belysning af udfordringer - Socialmedicinsk
Tandklinik
 Bilag 6 - Nye rammer for Voksentandplejen

3. Byrådshenvist sag: Indstilling om forslag fra ALT: Frie
rammer på beskæftigelsesområdet
Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 28. august
2019 sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 16.50 – 17.10 (20 min.)
Bilag:
Indstilling
Bilag 1: Beslutningsforslag fra Alternativet
Byrådsdebat

30. august 2019
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4. 3000 flere i job
Baggrund/formål: Social og Beskæftigelsesudvalget orienteres
om status på 3.000 flere i job.
Metode: Mundtlig orientering.
Ansvarlig: Vibeke Jensen
Tid: 17.10 – 17.30 (20 min.)
Bilag:

5. Godkendelse af mødeplan for 2020
Baggrund/formål: Udvalget skal godkende udkast til
mødeplanen for 2020.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 17.30 – 17.40 (10 min.)
Bilag:
 Udkast til mødeplan 2020

6. Orienteringspunkter
A) Eventuel mundtlig orientering
Baggrund/formål: Eventuel mundtlig orientering til udvalget.
Metode: Mundtlig orientering
Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen
Tid: 17.40 – 17.45 (5 min.)

30. august 2019
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7. Skriftlige orienteringer
A) Orientering om Socialtilsyn Midts årsrapport for 2018
Baggrund/formål:
Socialog
Beskæftigelsesudvalget
orienteres én gang årligt om årsrapporten fra Socialtilsyn Midt.
Den skriftlige orientering omhandler årsrapporten for 2018.
Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan
disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er
spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.
Bilag:

B) Status på MSB’s mål og økonomi, 2. kvartal 2019
Baggrund/formål: Hvert kvartal orienteres udvalget om
status på MSB’s mål og økonomi. Denne gang orienteres
udvalget om status, 2. kvartal 2019.
Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan
disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er
spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.
Bilag:
Mål og resultater 2. kvartal 2019
MSB’s økonomi 2. kvartal 2019

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: 17.45 – 17.50 (5 min.)

Bilag:
-

Kurser og konferencer
Sager på vej til byrådet

9. Evt.
Baggrund/formål:
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Liv Gro Jensen
Tid: 17.50 – 17.55 (5 min.)
Bilag:
Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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Dokument Titel:

Møde mellem RM's
Psykiatri- og Socialudvalg
og Social- og
Beskæftigelsesudvalget

Dagsordens titel:

Orientering om
udvalgsmødet

Dagsordenspunkt nr

2.2

Indstilling
Til

Rådmandsmødet

Fra

Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Dato

3. september 2019

Dagsorden til mødet mellem Region
Midtjyllands Psykiatri- og Socialudvalg og
Social- og Beskæftigelsesudvalget
1. Resume
Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 16.30 – 17.30 er der
møde mellem Region Midtjyllands Psykiatri- og
Socialudvalg og Aarhus Kommunes Social- og
Beskæftigelsesudvalg.
Der er afsat 1 time til mødet, som afholdes på Aarhus
Rådhus, som en del af et ordinært udvalgsmøde. Psykiatriog Socialudvalget har fremsendt nogle forslag til temaer,
som de ønsker at drøfte. Rådmandsmødet bedes komme
med en tilbagemelding på de fremsendte temaer samt evt.
supplere med yderligere emner.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Rådmandsmødet drøfter mulige emner til
dagsordenen til mødet med Region Midtjyllands Psykiatriog Socialudvalg
At 2) mødet med Psykiatri- og Socialudvalget adresseres
på mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4.
september 2019 under evt. med henblik på, at
udvalgsmedlemmerne får mulighed for at komme med
input til dagsordenen
3. Baggrund
Onsdag den 2. oktober 2019 afholdes der et fælles
udvalgsmøde mellem Region Midtjyllands Psykiatri- og
Socialudvalg og Aarhus Kommunes Social- og
Beskæftigelsesudvalg.
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På den baggrund har Region Midtjyllands Psykiatri- og
Socialudvalg fremsendt følgende overordnede temaer, som
de har ønske om at drøfte:
1. Samarbejdet mellem Region Midtjylland og Aarhus
Kommune om tilbud tæt på borgerne (Psykiatriens Hus,
Alliancen om den nære psykiatri, samarbejde med
civilsamfundet)
2. Samarbejde om de sværest syge patienter
3. Socialområdet (behov for botilbud)
I forlængelse af det ovenstående bedes Rådmandsmødet
drøfte forslag til dagsordenpunkter samt supplere med
yderligere, hvis der er ønske om dette.
Det foreslås desuden, at mødet bemærkes under evt. på
udvalgsmødet den 4. september 2019 med henblik på, at
udvalgsmedlemmerne har mulighed for at komme med
input til dagsordenen.
1. Effekt
Intet at bemærke.
2. Ydelse
Intet at bemærke
3. Organisering
Intet at bemærke
4. Ressourcer
Intet at bemærke.

Bilag
Tidligere beslutninger

Sagsnummer: 18/061508-39

Antal tegn: 2.171

Socialforvaltningen

Sagsbehandler: Jan Gehlert
Tlf.: 41 85 87 16
E-post: geja@aarhus.dk
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Bordrunde:

