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Bilagsforside

Dokument Titel:

Referat - Rådmandsmøde - 03.09.19

Dagsordens titel

Referat

Dagsordenspunkt nr

1.2

Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse
Referat

Rådmandsmøde
03-09-2019 08:15
03-09-2019 10:00

Dato:
Tid:
Sted:

3. september 2019
08:15 - 10:00
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.
2 Til orientering
2.1 Orientering fra Magistraten
KW orienterede om mødet i Magistraten d. 2. september 2019.
Mødekredsen drøftede, hvorvidt budgetforhandlingerne kan benyttes som et afsæt til at
udarbejde en langsigtet plan (f.eks. en 10-årsplan) for Aarhus Kommune. En langsigtet
plan kan forholde sig til, hvordan Aarhus Kommune skal håndtere de strukturelle
udfordringer på tværs af magistratsområder.
EKH betonede, at der – i forbindelse med Magistratens drøftelse af SF’s forslag om
boliggaranti til hjemløse – efterspørges en redegørelse for hhv.,
1) hvor mange hjemløse i Aarhus Kommune er under 25 år?

2) hvor mange hjemløse, der er under 25 år, i Aarhus Kommune har rent faktisk ophav i
Aarhus Kommune?
Fagligt Sekretariat følger op med et notat, der besvarer de to spørgsmål.
2.2 Orientering om udvalgsmødet
KW tog dagsordenen for mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 4. september 2019
til orientering.
Mødekredsen drøftede Almaz Mengeshas spørgsmål i forhold til ledsagelse, som var
kommet i forbindelse med byrådsdebatten d. 28. august 2019. Fagligt Sekretariat følger
op og udarbejder et notat, der svarer på spørgsmålene.
2.3 Bordrunde
Mødekredsen drøftede dagsordenen til et fælles møde med Magistratsafdelingen Kultur
og Borgerservice.
-

KW ønskede et notat indeholdende MSB’s vurdering af IEFL Specialsport. Fagligt
Sekretariat følger op.
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Dokument Titel:

Indstilling

Dagsordens titel

Ophør af Byg Op

Dagsordenspunkt nr

1.3

Indstilling
Til

Rådmanden

Fra

Unge, Job og Uddannelse

Dato

6. september 2019

Indstilling – Ophør af Byg Op
1. Resume
I forbindelse med ophør af Byg Op pr. 01.09.19 skal der
tages stilling til overdragelse og videreførelse af dele af
Byg Ops indsats og underliggende finansiering. Det
indstilles at dele af Byg Ops indsats og underliggende
finansiering overdrages til dels den boligsociale indsats i
Gellerup/Toveshøj under Brabrand Boligforening og dels
Unge, Job og Uddannelse i MSB.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) projektforpligtelser og puljemidler fra puljen styrket
koordinering i udsatte boligområder overdrages til den
boligsociale indsats under Brabrand Boligforening i
Gellerup/Toveshøj. Et skift af operatør i projektet kræver
endelig godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
At 2) budgetforligsmidler fra Aftale om udsatte
boligområder i Aarhus overdrages til den boligsociale
indsats under Unge, Job og Uddannelse og bruges
bydækkende og i overensstemmelse med ønsket om, at
prioriterer samarbejde med bygge- og
renoveringsprojekter i den almene boligsektor i Aarhus
omkring job og uddannelse til unge fra udsatte
boligområder.

3. Baggrund
Byg Op er et beskæftigelses- og uddannelsesprojekt, som
har til formål at hjælpe beboere fra udsatte boligområder i
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beskæftigelse og uddannelse i forbindelse med bygge- og
renoveringsprojekter i de almene boligforeninger i Aarhus.
Byg Op er forankret under det Boligsociale
Fællessekretariat i Aarhus.
Byg Op har i en periode frem til 31.12.18 været finansieret
af Veluxfonden og Beskæftigelsesforvaltningen. Fra
01.01.19 er Byg Op gået over til en finansieringsmodel,
som dels bestod af finansiering fra BL - Danmarks Almene
Boliger, budgetforligsmidler fra Budget 2019 (Aftale om
udsatte boligområder i Aarhus), puljemidler søgt hjem af
Beskæftigelsesforvaltningen fra Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen samt byggesagsgebyrer fra de byggerier,
som der samarbejdes med.
Ultimo august 2019 informerer det Boligsociale
Fællessekretariat Unge, Job og Uddannelse om at
projektet ophører pr 31.08.19, da driftsmodellen med
byggesagsgebyrer fra byggerierne ikke har været
bæredygtig.
I forbindelse med ophøret skal der tages stilling til hvordan
delelementer af projektet og underliggende finansiering
kan videreføres ved andre aktører.
Puljemidler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Unge, Job og Uddannelse har søgt midler hjem fra puljen
Styrket koordinering i udsatte boligområder. Pengene er
specifikt søgt til Gellerup/Toveshøj. Der er i alt søgt
3.416.323 kr. hjem. Hovedparten af pengene finansierer
en fremskudt iværksætterkonsulent/virksomhedskonsulent
i Gellerup / Toveshøj. Pågældende er forankret i den
fremskudte beskæftigelsesindsats i Gellerup/Toveshøj,
hvor pågældende blandt andet arbejder på lokale
byggerier sammen med udsatte unge fra området.
Byg Ops andel af puljepengene er ca. 980.000 kr., hvor
der vurderes at være 615.000 kr. tilbage til perioden
01.09.19-30.09.21. Det boligsociale Fællessekretariat har
talt med den boligsociale indsats under Brabrand
Boligforening omkring evt. overtagelse af Byg Ops
projektforpligtelser og underliggende finansiering.
Brabrand Boligforening er indstillet på dette. Unge, Job og
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Uddannelse vurderer en sådan aftale som hensigtsmæssig,
idet den boligsociale indsats under Brabrand Boligforening
umiddelbart vil kunne forfølge de samme mål som Byg Op
i samarbejde med den fremskudte
værksætterkonsulent/virksomhedskonsulent. Et skift af
operatør i projektet kræver endelig godkendelse fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen.
Budgetforligsmidler fra Budget 2019
Efter Aftale om udsatte boligområder i Aarhus er der givet
tilsagn om delfinansiering af Byg Op på 250.000 kr. årligt i
perioden 2019-2022. I alt 1 mio. kr. Ved Byg Ops ophør af
drift 01.09.19 vil der være 833.333 kr. tilbage for perioden
01.09.19-31.12.22. Der skal tages stilling til hvordan disse
penge kan anvendes i overensstemmelse med de formål
som lå bag tilsagnet om støtte fra byrådet.
Følgende fremgår af Aftale om udsatte boligområder i
Aarhus:
Herudover er forligspartierne enige om, at synergien
mellem de kommende års markante fysiske forandringer
og jobskabelse skal udnyttes. Et eksempel på dette er
”Byg Op”, som arbejder med at skabe lokale job og
uddannelsesåbninger til beboere fra udsatte boligområder,
som er langt fra arbejdsmarkedet, i forbindelse med
bygge- og renoveringsprojekter i den almene boligsektor.
Der er bl.a. erfaringer fra Gellerup/Toveshøj og
Bispehaven. ”Byg Op” har et godt netværk til en lang
række byggepladser og en god relation til en lang række
entreprenører, som gør det let for dem at åbne
jobmuligheder i udsatte boligområder.
Det nuværende ”Byg Op” samarbejde udløber med
udgangen af 2018. Forligspartierne ønsker at fortsætte
og udbygge de gode erfaringer.
Som det fremgår, er midlerne bydækkende ift. bygge- og
renoveringsprojekter i den almene boligsektor i Aarhus.
Unge, Job og Uddannelse foreslår at budgetforligsmidlerne
lægges ind i den boligsociale indsats i Unge, Job og
uddannelse med det fokus, at videreføre samarbejde med
bygge- og renoveringsprojekter i den almene boligsektor i
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Aarhus omkring job og uddannelse til unge fra udsatte
boligområder. Konkret vil midlerne blive brugt til
fremskudt virksomhedskonsulentindsats.

4. Effekt
5. Ydelse
6. Organisering
Unge, Job og Uddannelse orienterer Brabrand
Boligforening og det Boligsociale Fællessekretariat om
Rådmandens beslutninger.
7. Ressourcer
Resterende puljemidler svarende til ca. 615.000 kr. fra
puljen styrket koordinering i udsatte boligområder
overdrages til den boligsociale indsats i Gellerup/Toveshøj.
Resterende budgetforligsmidler svarende til ca. 833.000
kr. fra Aftale om udsatte boligområder i Aarhus overdrages
til den boligsociale indsats under Unge, Job og Uddannelse
og bruges bydækkende og i overensstemmelse med
ønsket om, at prioriterer samarbejde med bygge- og
renoveringsprojekter i den almene boligsektor i Aarhus
omkring job og uddannelse til unge fra udsatte
boligområder.

Unge, Job og Uddannelse

Antal tegn: 6.197

Tlf.: 89 40 68 00

Sagsbehandler: Kåre Sand Isager

E-post: JobogUddannelse@aarhus.dk

E-post: ksis@aarhus.dk

Sagsnummer: 19/000297-20
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Dokument Titel:

Rådmandsindstilling vedr. etablering af 6
nye specialpladser på Oddervej 249 i
Højbjerg

Dagsordens titel

Etablering af 6 nye specialpladser på
Oddervej 249 i Højbjerg

Dagsordenspunkt nr

1.4

Indstilling
Til

Rådmandsmødet

Fra

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Dato

6. september 2019

Byrådsindstilling vedr. etablering af 6 nye
specialpladser på Oddervej 249 i Højbjerg.
1. Resume
Hermed fremsendes byrådsindstilling vedr. anlægsbevilling
til etablering af 6 specialpladser i henhold til Serviceloven
på Oddervej 249 (tidligere ”Dalgården”) til voksne med
handicap.
De 6 pladser er en udvidelse af kapaciteten i Voksne, Job
og Handicap og finansieres via afsatte midler til projektet i
budgetforliget 2016-2019.
Med forbehold for Byrådets godkendelse kan tilbuddet i
henhold til tidsplanen stå klar til ibrugtagning ultimo april
2020.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) forslaget til byrådsindstilling godkendes.
3. Baggrund
På baggrund af de afsatte midler i Budgetforliget 2016-19
på 24,552 mio. kr. til etablering af 12 specialpladser med
internt dagtilbud til voksne med handicap ønsker Sociale
Forhold og Beskæftigelse at igangsætte etableringen af de
første 6 pladser på Oddervej 249 (tidligere ”Dalgården”) i
Højbjerg.
Midlerne blev iht. MSB’s anlægsplan for 2016-25 afsat til
12 pladser målrettet voksne med udviklingshæmning
kombineret med en dom til anbringelse, men da det
aktuelle behov har ændret sig, så ønsker MSB nu at

Byrådsindstilling vedr. etablering af 6 nye specialpladser
på Oddervej 249 i Højbjerg.
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etablere pladserne til en bredere gruppe af borgere med
udviklingshæmning eller -forstyrrelse.
Etableringen af de 6 pladser på Oddervej 249 finansieres
for et beløb, der svarer til en andel på 2 pladser i den
afsatte bevilling. Denne forøgelse er mulig, da der er tale
om en ombygning af eksisterende lokaler. Hermed
etableres der i alt 16 pladser fordelt på 3 lokationer. Ud
over de 6 pladser på Oddervej 249 etableres der 6 pladser
på Silkeborgvej 941 ved siden af bo- og aktivitetstilbuddet
”Snåstrup Vestergård” samt 4 pladser i tilknytning til boog aktivitetstilbuddet ”Hvilstedhus” på Hvilstedvej 16.
Med denne indstilling ønsker MSB at forcere Byrådets
behandling af etableringen af de 6 pladser på Oddervej
249, da det i forhold til driften er vigtigt, at tilbuddet kan
stå klar til ibrugtagning ultimo april 2020. De to øvrige
projekter fremsendes til byrådsbehandling efterfølgende,
da der her p.t. pågår en afklaring omkring
landzonetilladelser.
Indstillingen skal ses i sammenhæng med den fremsendte
indstilling vedrørende Helhedsplanen for det samlede
tilbud på det tidligere ”Dalgården” på Oddervej 249.
4. Effekt
-

Se vedlagte byrådsindstilling.

5. Ydelse
-

Se vedlagte byrådsindstilling.

6. Organisering
-

Se vedlagte byrådsindstilling.

7. Ressourcer
-

Se vedlagte byrådsindstilling.

Bilag
Bilag 1:

Byrådsindstilling.

Byrådsindstilling vedr. etablering af
6 nye specialpladser på Oddervej
249 i Højbjerg.
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Sagsnummer: 19/024341-3

Antal tegn: Klik her for at angive tekst.

Økonomi

Sagsbehandler: Britta Pilegaard
E-post: bpi@aarhus.dk

Byrådsindstilling vedr. etablering af
6 nye specialpladser på Oddervej
249 i Højbjerg.
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Dokument Titel:

Byrådsindstilling vedr.
etablering af 6 pladser på
Oddervej 249

Dagsordens titel:

Etablering af 6 nye
specialpladser på
Oddervej 249 i Højbjerg

Dagsordenspunkt nr

1.4

Indstilling
Til

Aarhus Byråd via Magistraten

Fra

Sociale Forhold og beskæftigelse

Dato

Dato for fremsendelse til MBA

Etablering af 6 nye specialpladser på
Oddervej 249 i Højbjerg.
Etablering af 6 nye specialpladser med botilbud og internt
dagtilbud iht. Serviceloven til voksne med handicap på
Oddervej 249. Pladserne etableres som en andel af i alt 16
pladser fordelt på 3 lokationer.
1. Resume
Byrådet afsatte i Budgetforliget 2016-19 24,552 mio. kr.
til etablering af 12 specialpladser med internt dagtilbud til
voksne med handicap i henhold til Serviceloven. Pladserne
var oprindeligt tænkt som ét nyt samlet tilbud, men de
etableres nu som 16 pladser fordelt på 3 forskellige
lokationer. Nærværende indstilling omhandler etablering af
6 pladser på Oddervej 249 i Højbjerg.
De 6 specialpladser er en udvidelse af kapaciteten i
Voksne, Job og Handicap, og understøtter det politisk
vedtagne mål om at øge selvforsyningsgraden.
De samlede anlægsudgifter i forbindelse med etableringen
er estimeret til 4,092 mio. kr., som tilsvarer en andel på 2
pladser i den samlede bevilling. I henhold til tidsplanen
forventes byggeriet at kunne være klar til ibrugtagning
ultimo april 2020.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) etableringen af 6 specialpladser iht. Serviceloven på
Oddervej 249 med en samlet anlægsudgift på 4,092 mio.
kr. gennemføres.

Etablering af 6 nye pladser i Voksen Handicap på Oddervej
249.

side 1 af 7

At 2) der meddeles en anlægsbevilling på 4,092 mio. kr. til
etablering af de 6 pladser, og at der afsættes et
rådighedsbeløb af tilsvarende størrelse i 2019 og 2020 jf.
indstillingens tabel 2.
At 3) rådighedsbeløbet finansieres via træk fra det afsatte
beløb i budgetforliget for 2016-2019 til 12 specialpladser
med botilbud og internt dagtilbud jf. indstillingens tabel 2.
3. Baggrund
Byrådet afsatte i Budgetforliget 2016-19 24,552 mio. kr.
(2019-priser) til etablering af 12 specialpladser med
internt dagtilbud til voksne med handicap. Midlerne blev
afsat i forlængelse af Magistratsafdelingen for Sociale
Forhold og Beskæftigelses (MSB) anlægsplan for 2016-25
for det sociale område, hvor det er beskrevet, at pladserne
målrettes voksne med udviklingshæmning kombineret
med en dom til anbringelse. Udgangspunktet i
anlægsplanen var, at pladserne skulle etableres samlet
som et nyt botilbud efter Servicelovens §108 med internt
dagtilbud efter Servicelovens §103/§104.
MSB ønsker at anvende de afsatte midler til en mere bred
målgruppe, der bedre matcher med det aktuelle behov i
Voksne, Job og Handicap. Det aktuelle behov for
specialpladser er ikke en snæver målgruppe af
domsanbragte, men en bredere gruppe af borgere med
udviklingshæmning eller -forstyrrelse.
Hvor der oprindeligt var tale om ét nyt samlet tilbud, så
ønsker MSB nu at etablere i alt 16 pladser fordelt på 3
forskellige lokationer primært i forbindelse med
eksisterende tilbud.
De 16 specialpladser foreslås fordelt på følgende
lokationer:
-

6 pladser i tilknytning til Bo- og Aktivitetstilbuddet
”Snåstrup Vestergård” i Harlev placeret på
naboejendommen beliggende Silkeborgvej 941.

-

4 pladser i tilknytning til Bo- og Aktivitetstilbuddet
”Hvilstedhus” på Hvilstedvej 16 i Hvilsted.

-

6 pladser på Oddervej 249 i Højbjerg i en ny afdeling.
Etableringen finansieres for et beløb, der svarer til

Etablering af 6 nye pladser i Voksen
Handicap på Oddervej 249.
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etableringen af 2 pladser i den afsatte bevilling. Denne
forøgelse er mulig, da der er tale om en ombygning af
eksisterende 1-rums værelser til 2-rums lejligheder.
Nærværende indstilling omhandler udelukkende
etableringen af de 6 pladser på Oddervej 249.
Begrundelsen herfor er, at der er behov for en snarlig
igangsætning af byggeriet således, at tilbuddet kan stå
færdigt til ibrugtagning i foråret 2020. De to øvrige
projekter har en længere planlægnings- og byggefase,
men forelægges Byrådet i en separat indstilling snarligt
efter denne.
Aarhus Kommune har pr. 1. juli 2019 erhvervet
ejendommen på Oddervej 249 (tidligere ”Dalgården”), og
det er planen, at der udover de 6 pladser skal etableres
flere tilbud til MSB’s driftsområder i bygningerne. Der er
p.t. en helhedsplan for det kommende samlede tilbud på
adressen under udarbejdelse.
4. Effekt
De 6 specialpladser er en udvidelse af kapaciteten i
Voksne, Job og Handicap og skal således ses i lyset af
befolkningsudviklingen med forventet stigende
efterspørgsel på handicapområdet.
Pladserne vil desuden underbygge strategien om at øge
selvforsyningsgraden på området for voksne med
handicap, og pladsudvidelsen understøtter dermed det
politisk vedtagne mål om at øge selvforsyningsgraden i
Voksne, Job og Handicap til 80%.
Specialpladserne målrettes borgere, der i dag ofte giver
anledning til et eksternt køb.
5. Ydelse
Der etableres 6 specialpladser, som omfatter
botilbudspladser efter §108 og lærings- og
beskæftigelsestilbud efter §103/§104 i Serviceloven.
Midler afsat til etablering af 2 specialpladser anvendes til
etablering af de 6 specialpladser på Oddervej 249. De 6
nye boliger etableres i en eksisterende bygning, som
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ombygges til formålet. Udover de 6 nye 2-rums boliger
med eget køkken og bad, så etableres der også tilhørende
fælles- og servicearealer samt dagaktivitetsmuligheder.
Målgruppen for de 6 pladser er borgere med svær
udviklingsforstyrrelse og -hæmning. Borgerne kræver en
helt særlig pædagogik og skærmning, da de kan have en
udadreagerende adfærd – især ved skift mellem aktiviteter
og ændringer i sanseindtryk.
6. Organisering
Der er nedsat en byggegruppe for det konkrete projekt
med repræsentanter for projektets interessenter, som vil
planlægge og udarbejde byggeriets indhold og
udformning.
Nedenstående illustration viser den samlede
bygningsmasse på Oddervej 249. Det konkrete projekt
med de 6 pladser etableres i ”Solsiden”, der er markeret
som bygning 3 på den nordlige del af grunden.

Illustration 1: Oddervej 249, Højbjerg.

Der er ikke afholdt naboorienteringsmøde for tilbuddet på
Oddervej 249, da det vurderes, at der ikke sker en
væsentlig ændring i anvendelsen af bygningerne i forhold
til tidligere. Projektet har været sendt i høring hos LEV
(Aarhus), Autismeforeningen og Handicaprådet i Aarhus,
og høringssvarene herfra er vedlagt som bilag nr. xx.
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Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) er
ligeledes orienteret i forhold til eventuelle afledte
driftsudgifter. Det vurderes, at de 6 pladser vil have ingen
eller lille påvirkning af driftsudgifterne for MSO, som er
enige i denne vurdering.
Med forbehold for Byrådets godkendelse vil der blive
udarbejdet projektmateriale med henblik på udbud i
hovedentrepriser med planlagt licitation i november 2019.
Begrundelsen herfor er, at det er vigtigt med en hurtig
gennemførelse, så ibrugtagningstidspunktet kan holde.
Alle Aarhus Kommunes udbudsregler samt sociale- og
arbejdsklausuler vil blive indarbejdet i udbuddet og i
kontrakterne med rådgivere og entreprenører.
I henhold til tidsplanen er der forventet byggestart i
december 2019, og byggeriet forventes at stå klar til
ibrugtagning ultimo april 2020.
7. Ressourcer
7.1 Anlægsudgifter.
De samlede anlægsudgifter i forbindelse med etableringen
af de 6 specialpladser er estimeret til 4,092 mio. kr.
Specialpladserne etableres efter Servicelovens §108 med
aktivitetstilbud efter §103/§104 og finansieres 100 % af
Aarhus Kommune. Der ombygges indenfor de eksisterende
bygninger, og der tilvejebringes 6 pladser for midler
beregnet som en andel til 2 pladser af den samlede
bevilling på 24,552 mio. kr.
Tabel 1: Oversigt over anlægsudgifter (1.000 kr. ekskl. moms).

I alt
Oddervej 249

4.092

Anlægsudgifter i alt

4.092

7.2 Bevilling, rådighedsbeløb og finansiering.
På ovenstående baggrund foreslås meddelt en
projekterings- og anlægsbevilling på 4,092 mio. kr. til
realisering af byggeprojektet.
Samtidig foreslås der afsat rådighedsbeløb og tilvejebragt
en finansiering heraf, som vist i nedenstående tabel 2.

Etablering af 6 nye pladser i Voksen
Handicap på Oddervej 249.
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Tabel 2: Rådighedsbeløb og finansiering (1.000 kr. og løbende priser).

Rådighedsbeløb

2019

2020

I alt

1.000

3.092

4.092

Finansiering via træk på

-4.092

de afsatte midler på
24,552 mio. kr. til 12
specialpladser jf. BF
2016-2019.
I alt

0

I budgetforliget for 2016-2019 blev der afsat 24,552 mio.
kr. (2019-priser) til formålet. Rådighedsbeløbet på 4,092
mio. kr. foreslås tilvejebragt via træk på 4,092 mio. kr.
Der aflægges et fælles anlægsregnskab i henhold til en
samlet bevilling for alle tre byggeprojekter, når de er
afsluttede.
7.3 Driftsudgifter.
De 6 specialpladser er alle nye pladser, som udvider
kapaciteten i Voksne, Job og Handicap (demografipladser).
Ibrugtagningen af pladserne forventes at ske i foråret
2020. De forventede driftsudgifter er de samme som
beskrevet i Anlægsplanen for 2016-25. Dvs. at der for alle
pladser fortsat vil være tale om specialpladser, der
forventes at have en højere gennemsnitspris, end den der
regnes med ved tildeling af demografimidler. Det forventes
derfor, at pladserne medfører en merudgift, som skal ses i
sammenhæng med, at alternativet til selv at etablere
pladserne er at købe dem eksternt. Omkostningerne ved
eksterne pladser vil alt andet lige overstige de
merdriftsudgifter, der vil være forbundet med at drive
pladserne selv. Den alternative omkostning ved køb er
gennemsnitlig 10–12% højere på den lange bane.

Kristian Würtz
/
Erik Kaastrup-Hansen
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Fra
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Opfølgning på budgetforlig efter 2. kvartal 2019
Hermed fremsendes opfølgninger på aftaler i budgetforlig
vedrørende Sociale Forhold og Beskæftigelse.
1. Resume
For 2. kvartal er der fulgt op på i alt 12 punkter. For 1
delpunkt

foreslås

opfølgningen

afsluttet

i

regi

af

nærværende kvartalsvise opfølgninger for i stedet enten at
ophøre eller overgå til almindelige driftsopfølgninger eller
evalueringer jf. forligsteksterne. De resterende punkter har
angivet nye foreslåede opfølgningstidspunkter.
For status på punkter vedrørende byggesager henvises
desuden til den opsamlende status, der blev forelagt
rådmandskredsen den 20. august 2019.
I oversigten er desuden inkluderet de opfølgningspunkter,
som ikke har opfølgning i 2. kvartal, til orientering om disses
næste opfølgningstidspunkt.
2. Beslutningspunkter
At 1) Opfølgningslisten med angivelse af forslag til nye
opfølgningstidspunkter drøftes og godkendes.
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Dokument Titel:

Opfølgning 2. kvartal

Dagsordens titel:

Opfølgning på
budgetforlig efter 2.
kvartal

Dagsordenspunkt nr

1.5

BUDGETFORLIG 2019-2022
#

OPGAVE

1

Udsatte
boligområder

ANSV
ARLI
G
MTM
BA
MSB

STATUS

NÆSTE
OPFØLGNI
NG

Forligstekst:
”Et bredt flertal af byrådets partier indgik 18. juni 2018 en aftale om byens udsatte boligområder. Aftalen
indebærer en massiv fysisk omdannelse af byens hårdest udsatte boligområder kombineret med målrettede
sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser.
(…)
Der afsættes derfor 63 mio. kr. i indeværende budget til området jf. Magistratens budgetforslag og forliget om
udsatte boligområder.”
MSB har særligt ansvar for:
1. At bidrage til handleplanerne for forebyggelse i risikoområder.
2. At bidrage til den helhedsorienterede indsats i projekt ”Opgang til opgang”
3. At iværksætte beskæftigelsestiltag mhp. at løse de beskæftigelsesmæssige udfordringer i de udsatte
boligområder.

1.1

1.2

Forebygg MØB
else i
(BB)
risikoområder
Opgang BEF
-tilopgang

3. kvartal
2019

Fra ”aftale om udsatte boligområder”:
”Forligspartierne er enige om, der er behov for en mere håndholdt, mere koordineret og mere helhedsorienteret
indsats i forhold til familiernes samlede situation i stedet for de enkelte indsatser
(…)
Forligspartierne er derfor enige om at igangsætte opgang-til-opgang som et samlet metodeudviklingsprojekt på
tværs af forvaltninger. Organiseringen af opgang-til-opgang beskrives nærmere i oplægget om organisering som
fremsendes til Magistraten (jf. senere afsnit) i oplægget vil indgå en oversigt over forventede effekter, tidligere
erfaringer og evidens samt en beskrivelse af sammenspillet med den boligsociale indsats og frivillige indsatser.”
Status:
Fundamentet for projektet er et nyt og tæt samarbejde mellem medarbejdere og ledere på tværs af kommunens
forvaltninger. 10 medarbejdere og 1 teamleder er rykket ind i lokaler i Gellerup og arbejder med at skabe en
effektiv beskæftigelsesindsats med afsæt i tætte relationer med borgere og civilsamfund. Kernen er, at den
enkelte medarbejder bygger bro til relevante tilbud og sikrer en sammenhængende indsats.
1

3. kvartal
2019

Centrale elementer i projektet:
 Relationelt familiearbejde med beskæftigelsesfokus
 Relationer, indflydelse, risikovillighed
 Job First – place then train – virksomhedsrettet indsats
I modsætning til en mere klassisk beskæftigelsesindsats, så tager projekt Opgang til Opgang udgangspunkt i hele
familiens udfordringer og ressourcer. Det er ikke normen at kikke på familiens samlede situation, når en borger
skal i arbejde og derfor er projektets helhedsorienterede tilgang til de udsatte familier både nytænkende og
eksperimenterende.
1.3

Beskæft
igelse

BEF

Fra ”aftale om udsatte boligområder”:
”Forligspartierne er enige om, at der er behov for at løse de beskæftigelsesmæssige udfordringer i de udsatte
boligområder.
- Mangfoldighed forfra
- Flere fritidsjobs
- Investeringsmodeller
- Lokal jobskabelse – ”Byg Op”

3. kvartal
2019

Status:
Byg Op har i en periode frem til 31.12.18 været finansieret af Veluxfonden og Beskæftigelsesforvaltningen.
Fra 1. januar 2019 er Byg Op gået over til en finansieringsmodel, som bestod af finansiering fra BL - Danmarks
Almene Boliger, budgetforligsmidler fra Budget 2019 (Aftale om udsatte boligområder i Aarhus), puljemidler søgt
hjem af Beskæftigelsesforvaltningen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt byggesagsgebyrer fra de
byggerier, som der samarbejdes med.
Ultimo august 2019 er Unge, Job og Uddannelse – af det Boligsociale Fællessekretariat – blevet orienteret om, at
projektet ophører pr. 31. august 2019, da driftsmodellen med byggesagsgebyrer fra byggerierne ikke har været
bæredygtig.
I forbindelse med ophøret arbejdes der på hvordan delelementer af projektet og underliggende finansiering kan
videreføres ved andre aktører.
Et skift af operatør i projektet kræver endelig godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
2

Jobs og
aktiviteter for
psykisk syge
førtidspension
ister
0,6 mio. kr. i
2019 og 2020

MSB
BEF
(SOC)

Forligstekst:
”Den nuværende 1-årige aftale forlænges i 2 år (…) Med et årligt driftstilskud på 600.000 kr. forventer Jobbanken
årligt at kunne skabe 50-75 nye skånejobs. Herved kan de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet og
virksomhedernes efterspørgsel efter fleksibel arbejdskraft udnyttes samtidig med, at en udsat målgruppe får
mulighed for at blive en del af et fællesskab.
(…)
Det fortsatte driftstilskud finansieres indenfor Sociale Forhold og Beskæftigelses nuværende ramme med midler,
der frigives ved eksisterende aktiviteter, der kan nedskaleres efter etableringen af psykiatriens hus.”
2

3 kvartal
2019

Status:
Jobbanken til og med 2. kvartal 2019:
 10 borgere er ansat i job med løntilskud
 8 borgere er ansat i ordinær ansættelse (anden ansættelse uden tilskud) – det vil typisk være
tidsbegrænset ansættelse indeholdende ad hoc-opgaver, som f.eks. smagsdommer hos Arla,
tolkeopgaver, avisomdeler mv.

3

1.500 færre
på kommunal
forsørgelse
årligt

MSB
BEF

Idet målet er 50-75 nye jobs årligt, ligger det opnåede antal ansættelser under målet.
Der har i løbet af 2. kvartal været afholdt møder med Jobbanken, hvor det blandt andet blev aftalt, at Jobbanken
fremadrettet skal inddrage jobcentret mere. Det skal blandt andet sikre at bevillingerne fra Jobcentret ligger klar,
når borgerne vurderes klar til at starte i forløb.
Forligstekst:
”I forhold til det oplæg, der indgår i Fælles om nye løsninger, forhøjes målsætningen med 300 om året, så
målsætningen er at flytte 1.500 borgere til selvforsørgelse i to år – svarende til 125 om måneden eller 3.000 i
løbet af de to år.
(…)
Forligspartierne tilslutter sig de konkrete initiativer, som ligger i Fælles om nye løsninger. Samtidig ønsker
forligspartierne at følge udviklingen måned for måned og er klar til løbende at tilpasse indsatsen og tage nye
initiativer, så det sikres, at målsætningen opnås.”
Status:
Der er udviklet to interne opfølgningsværktøjer, der
1) Følger op på nettomåltallet om 125 færre på offentlig forsørgelse om måneden fordelt på målgrupper.
2) Løbende følger op på initiativerne under investeringsmodellerne.
Status på nettomåltallet er, at der fra december 2018 til juni 2019 har været et fald i offentlig forsørgelse på 245,
hvilket er under målet. Én af de store udfordringer ved opnåelse af målet er tilgangen til målgrupperne, som er
svær at styre.
Der er fastsat interne ambitiøse produktionsmål under investeringsmodellerne for at styrke opfølgningen og
indsatsen. Opfølgningen på produktionsmålene viser, at modellerne producerer nogenlunde forventet. Det gælder
specielt antallet af ordinære formidlinger med jobcentrets hjælp samt voksenlærlingeforløb.
I uge 37 er der fuld lancering af kampagnen ’Det betaler sig’, hvor der blandt andet vil annonceres på plakater i
byrummet samt uddeles diverse trykte kampagnemateriale. Budskabet er at det betaler sig for virksomhederne at
bruge jobcentret til at finde det helt rette jobmatch.

3

3. kvartal
2019

BUDGETFORLIG 2018-2021
#

OPGAVE

ANSV
ARLI
G

4

Indsatser på
beskæftigelse
sområdet
4.2
Fintun
ing af
arbejd
sgang
e
Strategi for
jordkøb

BEF

5

6

Social
Investeringsf
ond

7

Helhedsorient
erende
indsatser
Driftsmidler
afsat i ”det lille
budgetforlig”:
2,35 mio. kr. til
helhedsorienter
ende indsatser.

STATUS

BEF

NÆSTE
OPFØLGNI
NG

3. kvartal
2019

Økon
omi
(BYG)
BA
(SOC/
Økon
omi)

.

SOC/
BEF

Flere hjemløse under 30 år hjælpes videre i egen bolig:
”Forligspartierne ønsker desuden at bidrage til, at flere unge hjemløse under 30 år hjælpes videre i egen bolig og
videre med uddannelse og beskæftigelse. For at sikre det bedst mulige grundlag herfor vil forligspartierne
prioritere et helhedsorienterende fokus på bolig, beskæftigelse/uddannelse og intensiv bostøtte, hvorfor der
afsættes 2,35 mio. kr. til denne indsats.

3. kvartal
2019
3. kvartal
2019

Status:
Formålet med HUUS er at sikre unge hjemløse en helhedsorienteret, koordineret indsats med udgangspunkt i
Housing First på tre ben (bolig, støtte og beskæftigelse/uddannelse). Som led i udmøntningen af Masterplan på
hjemløseområdet er der afsat yderligere 1,5 mio. kr. årligt til at udvide indsatsen HUUS, således at indsatsen
fremover kan rumme i alt op til 70 unge. Medarbejderstaben bliver udvidet, så i alt fire bostøttemedarbejdere og
to virksomhedskonsulenter vil være tilknyttet indsatsen og have den direkte kontakt med de unge. Indsatsen
HUUS er forankret i Ungdomscentret i driftsområdet Unge, Job og Uddannelse.
Status på indsatsen er, at der pt. er 33 unge indskrevet. Alle får bostøtte, 32 unge har fået bolig via Den Sociale
Boligtildeling, og 32 unge deltager i Job- eller uddannelsesrettede aktiviteter. Medarbejderne vurderer, at
indsatsen på tværs virker, og at bostøtter og virksomhedskonsulent supplerer hinanden godt og kan tage over for
4

3. kvartal
2019

hinanden i kontakten med den enkelte unge.
Dokumentations- og registreringssystemet er på plads. Forvaltningen følger op på indsatsens målsætninger.
Målopfølgningen suppleres med en kvalitativ del, bestående af individuelle interviews med en række unge i
indsatsen og et gruppeinterview med medarbejderne.
8

9

10

Anlæg af
Botilbud til
unge med
spiseforstyrre
lser og
selvskadende
adfærd

Økon
omi
(BYG)

Anlæg af
Boformsplads
er til borgere
med ADHD

Økon
omi
(BYG)

Anlæg af
26
handicapbolig
er

(SOC)

(SOC)
Økon
omi
(BYG)
(SOC)

Opsamling på
B2016: 2 gange
28 boliger til
voksne med
handicap samt
B2018: 26
handicapboliger
.

Etablering af 6 pladser. Anlægsmidler på 8,0 mio. kr. er afsat i 2018.

1. kvartal
2020

Status:
Byrådet godkendte 20. marts anlægsindstillingen. Byggestart omkring september/oktober 2019 og ibrugtagning
af den ene bolig på 4. sal på Skolebakken (Windsor) december 2019. De resterende fem pladser etableres som
satellit-boliger til botilbuddet Windsor i den eksisterende SUV-ejendom i Sjællandsgade 50, med forventet
ibrugtagning april/maj 2020.
Etablering af 5 pladser. Anlægsmidler på 7,8 mio. kr. er afsat i 2019.
Status:
Disse pladser er stadig i den indledende planlægningsfase. Muligheder for fortætning af eksisterende botilbud
undersøges aktuelt.
B2016:
Status:
Byrådet havde oprindelig afsat anlægsmidler til opførelse af 28 almene handicapboliger på Amtssygehuset
allerede i 2019. MSBs planlægning af byggeriet blev indledt planmæssigt parallelt med udarbejdelse af den
samlede Udviklingsplan for Amtssygehuset.
Byrådet havde samtidigt afsat midler til 16 almene handicapboliger i 2017. MSB planlagde at opføre disse boliger
i Knudrisgade i samarbejde med Boligkontoret, som vandt visionskonkurrencen for udvikling af området. MSBs
projekt i Knudrisgade blev imidlertid skrinlagt, idet BA/MTM forlangte, at MSB skulle betale en højere grundpris
end Boligkontoret for tilsvarende arealer og denne høje grundpris kunne ikke rummes indenfor statens rammer
for alment byggeri. Samtidigt var VH af den opfattelse, at en enhed på 16 boliger er for lille rent driftsmæssigt.
I den videre planlægning er de 16 boliger fra Knudrisgade i stedet tænkt opført på amtssygehuset, således at
planlægningen herefter arbejder med 44 boliger på grunden ved amtssygehuset.
I løbet af 2018/19 er udarbejdelse af Udviklingsplanen for Amtssygehuset imidlertid sat på standby og
bygningerne på Amtssygehuset udbydes som lejemål i en 2 – 3-årig periode.
B2018: Etablering af 26 almene handicapboliger. Anlægsmidler på 10,4 mio. kr. er afsat i 2021
5

4. kvartal
2019

4. kvartal
2019

Status:
Som følge af at Udviklingsplanen for amtssygehuset er sat på pause arbejder MSB pt. på at forcere byggeriet af
de 26 boliger i Malling, således at dette byggeri kan tages i brug før planlagt.
11

Anlæg af
skæve boliger
Opsamling på
anlæg af
”Skæve boliger”
aftalt i både
B2016 (10-15
bol.) og B2018
(14 bol.)

12

Planteskolen
Skæring

Økon
omi
(BYG)

B2016: Forligspartierne afsætter 3 mio. kr. i 2019 til etablering af 10-15 skæve boliger til kommunens mest
udsatte borgere.

3. kvartal
2019

B2018: Etablering af 14 skæve boliger. Anlægsmidler på 5,1 mio. kr. er afsat i 2021
(SOC)

BEF
(Økon
omi)

Status:
I alt er der med de to budgetforlig (B2016 og B2018) afsat midler til opførelse af ca. 25 skæve boliger. Pt.
opføres 8 skæve boliger på Bækken ved forsorgshjemmet Østervang. Hertil etableres, for midler svarende til 4
skæve boliger, 12 ungdomslignende boliger på det gamle patienthotel på Tage Hansens Gade. Det efterlader
anlægsmidler til 12-13 skæve boliger. Her overvejes mulighederne for at etablere de 12-13 skæve boliger i
allerede eksisterende MTM-ejendomme, da dette tidligere har været en god løsning i Søgade og på
Skanderborgvej. Aktuelt har MTM forespurgt om interesse for anvendelse af ejendommen Stadion Allé 35-37,
hvilket MSB har meldt positivt tilbage på og forespurgt om fremvisning af ejendommen. Ejendommen rummer
lejemål på ml. 39-67 m2, specielt de mindre lejemål kunne være oplagte ift. målgruppen til skæve boliger.
Forligstekst
”Forligspartierne er enige om at igangsætte salg af arealerne på Skæring Parkvej 7, som i dag huser en
kommunal planteskole. (…) Der er ikke fuld klarhed over udgifter og indtægter forbundet med bl.a. et salg,
klargøring af området samt en erstatning for beskæftigelsesindsatsen på stedet, der er målrettet samme gruppe.
Forligspartierne er enige om, at et salg som minimum vil tilvejebringe 35 mio. kr. netto (..). Der afsættes en
ramme på 20 mio. kr. af salgsprovenuet, der skal skabe nye indsatser for målgruppen i overensstemmelse med
Beskæftigelsespolitikken.”
Status:
MSB samarbejder med MTM og BA om en helhedsplanlægning af området ved Skæring Parkvej mhp. klargøring til
salg af planteskolens jord, som tidligst forventes at ske i 2021.
Det er i den forbindelse aftalt, at planteskolen kan fortsætte driften på arealet indtil primo 2021.
Der arbejdes med alternative tilbud til målgruppen på planteskolen.

BUDGETFORLIG 2017-2020
6

1. kvartal
2020

#

OPGAVE

ANSV
ARLI
G

13

Velfærdstekn
ologi på
voksenhandic
apområdet
Der er afsat 4
mio. kr. i 2017
og 2018, samt
1,2 mio. kr. i
2019 fra
reserven afsat i
budgetforligt
for 2016.

MSB

Overgange på
handicapområ
det

MSB/
MSO/
MBU

14

STATUS

NÆSTE
OPFØLGNI
NG
4. kvartal
2019 med
evaluering af
effekter.

SOC
(Økon
omi
/BYG)

Forligstekst:
”Det er vigtigt med smidige overgange for borgerne og sammenhæng i indsatserne på det samlede
handicapområde. Særligt mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg er det vigtigt at se
opgaver og løsninger i sammenhæng.
Derudover skal der, med det formål at styrke borgerens færdigheder i at mestre eget liv som voksen og fastholde
et udviklende perspektiv for borgeren, på tværs af de relevante magistratsafdelinger udvikles en fælles indsats,
der skal gøre borgerne ”klar til voksenlivet”
Derudover skal der i samarbejde mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Børn og Unge udvikles et
prognoseværktøj, der udvikler og samler data fra de to afdelinger.
Tilsvarende skal der ske forbedringer i prognosticeringen i overgangen fra voksne borgere med handicap til ældre
borgere med handicap i et samarbejde mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg. ”

14.1

Fælles
indsat
s ift.
”klar
til

SOC/
MBU

Der følges op på den fælles indsats ift. ”klar til voksenlivet”. Opfølgning sker i samarbejde med MBU, jf.
forligstekst.
Status:
I fællesskab arbejdes der på at gøre børn og unge med handicap klar til voksenlivet. Der sker ved at udvikle
7
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sammenhængende og tydelige faglige grundlag på både børne- og voksenhandicapområdet. I et samarbejde
mellem MSB og MBU arbejdes der med en udviklingsplan på børnehandicapområdet, der skal understøtte et
fælles fagligt udgangspunkt og på sigt bidrage til kvalificering af den eksisterende forebyggelsesstrategi. Første
politiske drøftelse i udvalget forventes gennemført i efteråret 2019.
I tråd med arbejdet på børnehandicapområdet er der på voksenhandicapområdet udviklet et fælles fagligt
fundament, der er under implementering. MSB har ligeledes bidraget til den netop vedtagne handicappolitik, hvor
både handicapforståelsen og det fælles menneskesyn flugter med de faglige grundlag på børne og voksenområdet

Progn
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rktøj

SOC/
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omi
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SOC/
MSO

Der følges op på udviklingen af prognoseværktøjet. Opfølgning sker i samarbejde med MBU, jf. forligstekst.

4. kvartal
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Status:
Formålet med udviklingen af et prognoseværktøj er at forbedre styringsmulighederne i forhold til tilgangen til
voksenområdet gennem en systematisering af den allerede eksisterende viden om de forhold på børneområdet,
der har betydning herfor.
MØB-Ledelsesinformation er i samarbejde med Socialforvaltningen i gang med at udvikle prognoseværktøjet.
Der følges op på forbedringstiltag ift. overgangen fra voksne borgere med handicap til ældre med handicap.
Opfølgning sker i samarbejde med MSO, jf. forligstekst.

Afsluttes

Status:
Forud for budgetlægningen for 2019 sendte MSB en oversigt til MSO over den forventede aktivitet for borgere i
Socialforvaltningens tilbud, hvor MSO har finansieringsansvaret. Heri indgår således overgangssager fra MSB- til
MSO-regi. Hensigten med dette er at skabe de bedst mulige forudsætninger for budgetlægninger angående
overgangssager i de to magistratsafdelinger. Dette vil fremadrettet indgå som fast procedure i
budgetlægningsarbejde – evt. udvidet med forventninger til aktivitet for flere år ad gangen.
Styregruppen mellem MSO og MSB mødes seks gange årligt, hvor overgange for voksne med handicap til ældre
med handicap løbende drøftes.
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Status:
Byggeriet følger tidsplanen og indflytning er planlagt til juni 2020. VH og Byg præsenter løbende indretningen og
boligerne for de kommende beboere til de 24 handicapboliger.

1. kvartal
2020

Forligstekst:
”Forligspartierne har derfor besluttet, at der gives kvote til opførelse af en Storbylandsby med 40 mindre
boliger (40 m2), hvoraf 20 forbeholdes udsatte borgere, mens 20 udlejes på almindelig vis gennem et alment
boligselskab. (…) Eventuelle driftsmerudgifter og personalerelaterede udgifter afholdes inden for Sociale Forhold
og Beskæftigelses budget.”
I henhold til den efterfølgende planlægning placeres Storbylandsbyen ved siden af Journalisthøjskolen (som
flytter ca. 2019).

4. kvartal
2019

Status:
Lokalplan nr. 1074 for Storbylandsbyen er vedtaget af Byrådet den 29. november 2017.
Østjysk Bolig har i foråret afholdt licitation på projektet. Resultatet af licitationen lå imidlertid højere end
budgettet. Hen over sommeren har der været forhandlinger med entreprenør og gennemført tilretninger i
projektet, så det kan gennemføres indenfor budget. Byggestart i oktober 2019 og ibrugtagning december 2020.
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Bilagsforside

Dokument Titel:

Dagsorden til mødet i Social- og
Beskæftigelsesudvalget den 18. september
2019

Dagsordens titel

Orientering om udvalgsmødet

Dagsordenspunkt nr

3.2

Emne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato:

18. september 2019

Mødetid:
Mødested:

Kl. 16.30 – 18.30
Rådhuset, Lokale 390

6. september 2019
Side 1 af 4

SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
Dagsorden kort:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Evt. Byrådshenvist sag: Fælles ansvar for nedbringelse af
hjemløshed
3. Evt. Byrådshenvist sag: Orientering om fattigdom i Aarhus
Kommune
4. Evt. Byrådshenvist sag: Indstilling om forslag fra SF om
boliggaranti til hjemløse
5. Opgang til opgang
6. Besøgsdag 6. november 2019
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: Anette Poulsen
Tid: 16.30 – 16.35 (5 min.)

-

Bilag:
Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den
18. september 2019.

2. Evt. Byrådshenvist sag: Fælles ansvar for nedbringelse
af hjemløshed
Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 11. september
2019 henvise sagen til behandling i Social- og
Beskæftigelsesudvalget.
Metode: Mundtlig drøftelse

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

Ansvarlig: Anette Poulsen
Tid: 16.35 – 16.55 (20 min.)
Bilag:

3. Evt. Byrådshenvist sag: Orientering om fattigdom i
Aarhus Kommune
Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 11. september
2019 henvise sagen til behandling i Social- og
Beskæftigelsesudvalget.
Metode: Mundtlig drøftelse
Ansvarlig: Anette Poulsen
Tid: 16.55 – 17.15 (20 min.)
Bilag:

4. Evt. Byrådshenvist sag: Indstilling om forslag fra SF om
boliggaranti til hjemløse
Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 11. september
2019 henvise sagen til behandling i Social- og
Beskæftigelsesudvalget.
Metode: Mundtlig drøftelse
Ansvarlig: Anette Poulsen
Tid: 17.15 – 17.35 (20 min.)
Bilag:

5. Opgang til opgang
Baggrund/formål:
Metode: Mundtlig drøftelse.

6. september 2019
Side 2 af 4

Ansvarlig: Vibeke Jensen
Tid: 17.35 – 18.00 (25 min.)
Bilag:

6. Besøgsdag 6. november 2019
Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget besluttede
i foråret, at der den 6. november 2019 skulle afholdes en
besøgsdag. Vedlagt dagsordenen er en oversigt med forslag til
steder, som udvalget kunne besøges.
Vedlagt er en bruttoliste med inspiration til besøgssteder. Efter at
udvalget har besluttet, hvilke steder, som de ønsker at besøge
udarbejdes der et program, som forelægges udvalget på et
senere møde.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Anette Poulsen
Tid: 18.00 – 18.10 (10 min.)
Bilag:

7. Orienteringspunkter
A) Eventuel mundtlig orientering
Baggrund/formål: Eventuel mundtlig orientering til udvalget.
Metode: Mundtlig orientering
Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen
Tid: 18.10 – 18.15 (5 min.)

6. september 2019
Side 3 af 4

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: Anette Poulsen
Tid: 18.15 – 18.20 (5 min.)
Bilag:
-

Kurser og konferencer
Sager på vej til byrådet

9. Evt.
Baggrund/formål:
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Anette Poulsen
Tid: 18.20 – 18.25 (5 min.)
Bilag:
Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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Dokument Titel:

Bordrunde

Dagsordens titel

Bordrunde

Dagsordenspunkt nr

3.3

Bordrunde:

-

KW ønsker at drøfte forbruget af sprøjtemidler ved MSB’s ejendomme. Angiveligt skulle det være
en opadgående udvikling, som skal vendes.

