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Bilagsforside

Dokument Titel: Referat - Rådmandsmøde - 24.09.19

Dagsordens titel Referat

Dagsordenspunkt nr 1.2



Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse

 
Referat

Rådmandsmøde
24-09-2019 08:30

24-09-2019 10:30

Dato:
Tid:
Sted:

24. september 2019
08:30 - 10:30
Rådmandens kontor, Rådhuset

Deltagere: Kristian Würtz (KW)
Erik Kaastrup-Hansen (EKH) 
Vibeke Jensen (VJ)
Lotte Henriksen (LH)
Bjarne Høyer Andresen (BHA)
Jeanette L. Hoppe (JLH)
Kristian Dalsgaard (referent)

Afbud:

Fraværende:

Bemærk:

1   Til godkendelse
1.1   Dagsorden
Dagsorden blev godkendt. 

1.2   Referat
Referatet blev godkendt. 

1.3   Afhændelse af de kommunale bycykler
Byrådet tiltrådte på mødet d. 12. juni 2019 indstillingen ”Afvikling af den kommunale 
bycykelordning” fra Sociale Forhold og Beskæftigelse og Teknik og Miljø. Det betyder, at 
den gratis bycykelordning lukker ved bycykelsæsonens afslutning ultimo oktober 2019.

Med indstillingen behandlet i byrådet i juni var vedlagt et notat, der forholder sig til et 
ønske fra magistraten om en plan for, hvordan bycyklerne kan bortskaffes. Af notatet 
fremgår det, at ”der arbejdes på forskellige muligheder i forhold til et salg af cyklerne 
helt eller delvist. Det kunne være til andre kommuner, sociale organisationer eller andre 
projekter, hvor cyklerne kunne bruges og gøre gavn”.

Nærværende indstilling kommer derfor med forslag til hvordan og til hvem, cyklerne kan 
afhændes - og på hvilke vilkår.
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Indstillingen om, at: 
1) Bycyklerne afhændes som beskrevet under afsnit 5.

Indstillingen blev præsenteret af VJ. Indstillingen blev drøftet af rådmandskredsen.

Indstillingen blev godkendt. 

(FS følger op)

2   Til orientering
2.1   Orientering fra Magistraten
KW orienterede fra drøftelserne på Magistraten

2.2   Orientering om udvalgsmødet
LH orienterede om udkast til dagsorden:

 Der afholdes fælles møde med Regionen om særligt psykiatrien. 

KW ønsker overvejelser om, hvilke konstruktive, fremadrettede, fælles initiativer, 
som Regionen og Kommunen kan arbejde videre med. Der laves et notat med 
status/oversigt over samarbejdsinitiativer med Regionen, og mulige 
udviklingspunkter. 

 LH bemærkede, at hun anbefaler at der afgives en mundtlig orientering vedr. 
tilsynssag. Der følges op med en skriftligt.

 KW bemærkede, at det skal nævnes under eventuelt, at udvalget kan forvente at 
blive inddraget i opfølgningen fra budgetforliget på særligt socialområdet. 

(FS følger op)

2.3   Bordrunde
 KW spurgte til nabohøring omkring udviklingen ved Oddervej. KW ønsker 

materiale/invitation til orientering (FS følger op)

 VJ følger op ift. LO og obligatorisk erhvervspraktik. KW afviser redegørelsen i edoc, 
da LO skal tænkes ind (FS følger op)

 KW orienterede om input fra en digitaliseringskonference 23. september 2019. Her 
blev præsenteret en række velfærdsteknologiske initiativer og løsninger. KW 
bemærkede i den forbindelse, at det ville være relevant, hvis vi finder løsninger fra 
eksempelvis Norge og Sverige (også selvom det kunne kræve lovændringer), som 
kunne være hensigtsmæssige i AAK.

 KW ønsker en oversigt over forenklingsinitiativer eller friere rammer på 
beskæftigelsesområdet ala Langtidsledige tager teten, som indspark i debatten 
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mellem Jakob Mark og LA vedr. fattigdom og beskæftigelseslovgivning ift. ydelser 
og kontrol (FS følger op).

 VJ følger op ift. Amtssygehuset og fondsmidler (FS følger op). Der skal aftales ift. 
kommunikation (VJ tager kontakt til O&L)
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Indstilling

Proces for vedtagelse af kommunale måltal for unges 
søgning til ungdomsuddannelser 

1. Resume
Med aftalen ”Fra Folkeskole til Faglært” (2018) blev det 
besluttet, at der skal vedtages kommunale måltal for 
søgningen til ungdomsuddannelserne (opgjort for 
erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser). 

Børne- og Undervisningsministeriet har oplyst, at måltallene 
skal vedtages i byrådet senest i marts 2020, hvorfor der skal 
igangsættes en proces i Aarhus Kommune omkring 
fastsættelsen af kommunale måltal. 

Derfor fremsendes her forslag til tids- og procesplan for 
byrådets beslutning af kommunale måltal for unges 
uddannelsesvalg i Aarhus kommune. Konkret forslås det at 
måltallene indgår i den årlige beskæftigelsesplan og 
vedtages i forbindelse med Byrådets behandling af 
Beskæftigelsesplan 2020 i november/december. 

Måltallene for unges uddannelsesvalg har været en del af 
Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og 
Ungeudvalgets drøftelse af ungehandlingsplanen. Derfor 
indstilles det, at fastsættelsen af måltallene sker i en parallel 
politisk proces i MBU og MSB. 

Nærværende indstilling behandles således parallelt i MBU.

2. Beslutningspunkter
At 1) Rådmændene godkender procesplanen for vedtagelse 
af kommunale måltal i Aarhus kommune 

At 2) Den konkrete fastsættelse af en måltal for unges 
uddannelsesvalg efter grundskolen drøftes. Dette med 
henblik på, at rådmændene kan fremsende et fælles forslag 
til måltal til udvalgsdrøftelserne i MBU og MSB. 

Til Rådmand Kristian Würtz 
Fra Fagligt Sekretariat
Dato 1. oktober 2019

MBU & MSB
Aarhus Kommune

Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Telefon: 29 20 99 44
Direkte telefon: 40 12 44 59

Direkte e-mail:
jcal@aarhus.dk
amaba@aarhus.dk

Sag: 17/025386-76
Sagsbehandler:
Jesper Callesen
Maja Bæk Andersen

mailto:jcal@aarhus.dk
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At 3) Der træffes beslutning om, hvorvidt drøftelsen i de 
politiske udvalg i MSB og MSB gennemføres som fælles 
udvalgsdrøftelse. 

3. Baggrund
Det indgår i aftalen ”Fra Folkeskole til Faglært” (2018), at 
der skal fastsættes kommunale måltal for søgningen til 
erhvervsuddannelserne. Aftalen er senere udmøntet i 
Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 
25 år (august 2019), hvoraf det fremgår

§ 1 a. Kommunalbestyrelsen fastsætter en gang årligt 
måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 
kommunens 9. og 10.-klasseelever. Måltallene fordeles på 
erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

Fastsættelsen af kommunale måltal for søgningen til 
ungdomsuddannelser skal ses i relation til den nationale 
målsætning herfor. Det fremgår af Erhvervsskolereformen 
(2015), at der på landsplan i gennemsnit skal være mindst 
25 procent der skal vælge en erhvervsuddannelse direkte 
efter 9. klasse eller 10. klasse i 2020. Andelen skal op på 
mindst 30 procent i 2025.

Fastsættelsen af det kommunale måltal foreslås indarbejdet i 
den årlige kommunale beskæftigelsesplan. 
Beskæftigelsesplanen beskriver byrådets prioriteringer og 
indsatsområder indenfor beskæftigelsesområdet. Ved at 
indarbejde måltallene for unges søgning til 
ungdomsuddannelser i beskæftigelsesplanen sker en naturlig 
kobling til de indsatser, som netop skal understøtte en øget 
søgning til erhvervsuddannelserne.  

4. Effekt
-

5. Ydelse: 
-

Forslag til proces for fastsættelse af lokale måltal:
Det forslås, at der ved fastlæggelse af niveau for måltal 
tages afsæt i følgende:

 Søgningshistorikken til hhv. EUD og de gymnasiale 
uddannelser i årene (2015-2019). Se bilag 1.

 Demografisk analyse af søgningen til EUD. Denne 
analyse er udarbejdet af MBU og fremlagt for 
Uddannelsesrådet d. 24/9. Se bilag 2.
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Det fremgår af Aarhus Kommunes Erhvervsplan 2018-2019, 
at der er en vision om en gennemsnitlig stigning på 1 
procentpoint i andelen af en ungdomsårgang, der vælger en 
erhvervsuddannelse, frem til 2030. Dette fremgår dog ikke 
af udkastet til Erhvervsplanen 2020-2023.

Det foreslås, at der fastsættes mål (progressionsmål) for 
unges uddannelsesvalg for årene fra 2020 til og med 2025 
for søgningen til erhvervsuddannelserne og til de gymnasiale 
uddannelser. Tabellen forventes at se ud som nedenstående 
eksempel med en supplerende tekst.

[Eksempel] Tabel 1: Aarhus Kommunes målsætning for 
elever, som efter endt grundskole, vælger 
erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Målsætning for 
Erhvervsuddannels
er

14,3% X % X % X % X % X % X%

Målsætning for 
Gymnasiale 
uddannelser

77,8% X % X % X % X% X% X%

Målprofilen vil kunne justeres i de årlige 
beskæftigelsesplaner.

Det fremgår af Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats 
for unge under 25 år (august 2019), at måltallene skal vise 
søgningen til hhv. erhvervsuddannelserne og til de 
gymnasiale uddannelser blandt 9. og 10.-klasseelever. Dette 
betyder, at elever der f.eks. 2-3 år efter grundskolen starter 
på en erhvervsuddannelse ikke medtages i måltallet. 

Målsætningen afspejler derfor udelukkende elevers 
uddannelsesvalg direkte efter afsluttet grundskole.

For at nuancere målsætningen vil det i forbindelse med 
opfølgningen i de kommende års beskæftigelsesplaner blive 
afsøgt, om der er indikatorer eller data, som kan vise et 
mere retvisende billede af ungeårgangenes uddannelsesvalg. 
Dette kræver imidlertid et mere solidt datagrundlag. 
Eksempelvis i form af et særtræk fra Danmarks Statistik, 
hvorfor det ikke kommer til at indgå i Beskæftigelsesplanen 
2020.  
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Forslag til overordnet proces: 
Det foreslås, at den årlige fastsættelse af Aarhus Kommunes 
måltal for unges uddannelsesvalg forankres i den årlige 
beskæftigelsesplan. 

Inden fastlæggelsen af måltallene drøftes de i netværk med 
repræsentation af relevante parter fra uddannelsesområdet 
og arbejdsmarkedet. Deres input inddrages derned i den 
politiske fastlæggelse af målene, som er forankret i byrådet.

Det forslag til måltal der fremsendes til byrådet, træffes af 
rådmændene i dialog med de politiske udvalg. Kan evt. 
gennemføres en fælles drøftelse i udvalgene, som opfølgning 
på udvalgenes drøftelse om ungehandlingsplanen.

Procestrin Tidsplan

Inddragelse og drøftelser med relevante parter
Drøftelse af det kommunale 
EUD-mål i 
Arbejdsmarkedspolitisk 
Forum

Blev drøftet torsdag den 5. 
september

Drøftelse af det kommunale 
måltal for uddannelsesvalg 
drøftes i Uddannelsesrådet

Blev drøftet tirsdag den 24. 
september. 
 

Beslutning om proces for beslutning om måltal i forhold til EUD-
mål og GYM 

for Aarhus Kommune
Rådmandsindstilling til 
rådmændene for MBU og MSB 
ang. proces for EUD-mål

1. oktober 

Godkendelse af EUD-mål i byrådet sker i forbindelse med 
godkendelse af Beskæftigelsesplanen 2020 

Beskæftigelsesplanen 2020 
drøftes på MSB-
rådmandsmøde 

8. oktober. Frist for materiale 4. 
oktober

MBU-rådmandsmøde: Drøfte 
og godkende fælles afsnit om 
måltal i beskæftigelsesplanen

9. oktober  

Møde i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget 

23. oktober. Frist for 
rådmandsgodkendt-materiale 
11. oktober

Drøftelse i Børn og Unge 
udvalget vedr. forslag til 
måltal

Den 23. oktober [Mulig fælles 
drøftelse kan overvejes]

Skriftlig høring over forslag i Parallelt med byrådsbehandling
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Arbejdsmarkedspolitisk forum 
og Uddannelsesrådet
Formøde mellem VJ og OKJ 
om drøftelse af oplæg til 
måltal

Uge 43

Drøftelse af oplæg til måltal 
på møde om status på 
ungehandlingsplanen mellem 
Rådmand for MBU og 
Rådmand for MSB

30. oktober

Magistratsbehandling af 
Beskæftigelsesplanen 2020 

18. november. 
Frist for rådmandsgodkendt-
materiale 6. november. 

1. Behandling af 
Beskæftigelsesplanen 2020 i 
byråd

27. november. 

Evt. behandling i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget

4. december

2. behandling af 
Beskæftigelsesplanen 2020 i 
byråd

11. december

6. Organisering
Udarbejdelsen af et konkret oplæg til måltal for søgningen til 
ungdomsuddannelser sker i et samarbejde mellem MSB og 
MBU. Der lægges ligeledes op til en fælles drøftelse i 
afdelingernes politiske udvalg.  

7. Ressourcer
-

Bilag
Bilag 1:

Bilag 2:

Søgningen til ungdomsuddannelser i Aarhus 
kommune (2015-2019)
Demografisk analyse af unges uddannelsesvalg 
Aarhus kommune
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Bilag 1

Søgningen til ungdomsuddannelser i Aarhus 
Kommune efter 9. og 10. klasse (2015-
2019)

Nedenstående tabel viser udviklingen i, hvilken 
ungdomsuddannelse, elever der forlader grundskolen, 
vælger. Tabellen viser uddannelsesvalg for elever med 
bopæl i Aarhus Kommune for ansøgningsårene 2015-2019. 
Tallene indeholder kun de tilmeldinger, som eleverne har 
givet 1. prioritet.

I tabellen indgår kun elever, som søger en 
ungdomsuddannelse eller lignende direkte fra 9. eller 10. 
klasse. Det betyder, at ældre elever, der fx søger en 
erhvervsuddannelse, ikke indgår. Det betyder også, at 
elever, der efter 9. klasse ønsker at fortsætte i 10. klasse, 
ikke indgår. 

Tabel 1. Valg af ungdomsuddannelse efter grundskolen

Note: Der er sket en ændring fra 2019 ift. de forskellige kategorier af 
ungdomsuddannelser på grund af indføringen af FGU. 
Produktionsskoler, EGU, KUU og VUC hører nu under forberedende 
tilbud, hvor de før 2019 hørte under ’øvrigt’. Øvrigt omfatter i dag kun 
ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet.
Kilde: Styrelsen for IT og Læring, www.uddannelsesstatistik.dk. Data 
stammer fra det elektroniske ansøgningssystem optagelse.dk. 

EUD GYM FGU/STU Øvrige

2015 12,2% 77,3% 1,3% 9,2%

2016 12,4% 79,7% 3,6% 4,2%

2017 12,4% 79,5% 2,8% 5,3%

2018 13,0% 80,8% 2,7% 3,5%

2019 14,3% 77,4% 3,5% 4,8%

http://www.uddannelsesstatistik.dk/
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Data for søgning til ungdomsuddannelserne

Analyseenheden

24. september



Lovgivning vedr. måltal

• § 1 a. Kommunalbestyrelsen fastsætter en gang årligt måltal for søgningen til 
ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10.-klasseelever. Måltallene fordeles på 
erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

• Stk. 2. Ligger kommunalbestyrelsens aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne på under 10 pct., 
udarbejder kommunen en handlingsplan for, hvilke initiativer der skal iværksættes for at øge 
søgningen til erhvervsuddannelserne.

• Stk. 3. De aktuelle søgetal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammenholdt med 
måltallet, jf. stk. 1.

• Stk. 4. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om proceduren i forbindelse 
med kommunalbestyrelsens fastsættelse af måltal og om offentliggørelsen af søgetal



Tilmelding til erhvervsuddannelserne 2019 (marts)

Aarhus Kommune nr. 
84 ud af 98 kommuner

Kilde: Undervisningsministeriets datavarehus (www.uddannelsesstatistik.dk) 

http://www.uddannelsesstatistik.dk/


Tilmelding til de gymnasiale uddannelser 2019 (marts)

Aarhus Kommune nr. 
16 ud af 98 kommuner

Kilde: Undervisningsministeriets datavarehus (www.uddannelsesstatistik.dk) 

http://www.uddannelsesstatistik.dk/


Tilmelding til erhvervsuddannelserne siden 2011

12,7% 13,2%
11,8%

14,0%
12,2% 12,4% 12,4% 13,0%

14,3%

21,8%
20,4%

18,8% 19,6%
18,5% 18,4% 18,5%

19,4% 20,1%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aarhus Kommune Hele landet

Stigning de seneste tre år 
fra 12,4% til 14,3%

Kilde: Undervisningsministeriets datavarehus (www.uddannelsesstatistik.dk) 

http://www.uddannelsesstatistik.dk/


77,2%
76,2%

80,2% 79,5%

77,3%

79,7% 79,5%
80,8%

77,4%

70,7% 71,5%
73,6% 72,9%

73,8% 74,3% 74,0%
73,1%

72,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aarhus Kommune Hele landet

Tilmelding til de gymnasiale uddannelser siden 2011

Kilde: Undervisningsministeriets datavarehus (www.uddannelsesstatistik.dk) 

Fald det seneste år fra 
80,8% til 77,4%

http://www.uddannelsesstatistik.dk/


Analyse fra Social- og Indenrigsministeriets 
benchmarkingenhed (sep. 2018)

• Betydningen af kommunernes rammevilkår for overgang til 
ungdomsuddannelse efter 9. klasse (afgangsår 2016)

• Analysen viser, at der i Aarhus Kommune var 10,8 pct., der 
var i gang med en erhvervsuddannelse et år efter 9. klasse 
– i forhold til en forventet andel på 11,8 pct., dvs. 1,0 
procentpoint færre

• Analysen viser, at der i Aarhus Kommune var 76,2 pct., der 
var i gang med en gymnasial uddannelse et år efter 9. 
klasse – i forhold til en forventet andel på 75,1 pct., dvs. 1,1 
procentpoint flere

Rammevilkår:
• Køn
• Alder
• Herkomst og oprindelsesland
• Familietype
• Antal børn og placering i søskendeflok
• Fars indkomst
• Mors indkomst
• Fars arbejdsmarkedsstatus
• Mors arbejdsmarkedsstatus
• Fars højeste fuldførte uddannelse
• Mors højeste fuldførte uddannelse
• Andel af anden etnisk herkomst på 

folkeskolen
• Afstand til nærmeste gymnasiale uddannelse
• Afstand til nærmeste erhvervsuddannelse

Kilde: Benchmarkinganalyse af overgange til ungdomsuddannelse (2018), Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed
(https://simb.dk/analyser/dagtilbud-skole-og-uddannelse/benchmarkinganalyse-af-overgange-til-ungdomsuddannelse)

Størst betydning for 
uddannelsesvalg

https://simb.dk/analyser/dagtilbud-skole-og-uddannelse/benchmarkinganalyse-af-overgange-til-ungdomsuddannelse


Forældre har størst 
betydning for de unges 
uddannelsesvalg

70 pct. af de unge svarer, at forældrene
har haft betydning for deres 
uddannelsesvalg.

Særligt forældrenes 
uddannelsesbaggrund har stor betydning 
for, hvilken type af ungdomsuddannelse, 
de unge vælger.

Figuren er baseret på spørgsmålet: ”I hvilken grad har følgende personer haft betydning for din beslutning om, hvad du 
skal efter det her skoleår?”, og tallene viser de unges fordeling af personers betydning i ”høj grad” og ”nogen grad”.

Kilde: EVA (2019): Uddannelsesvalg i 9. klasse. Unges vej mod ungdomsuddannelse.



Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (35-54 år*)

*: Ca. 91% af forældre til børn i skolealderen er i alderen 35-55 år 
(https://oim.dk/media/18977/brugertilfredshedsundersoegelse-foraeldre-til-elever-i-folkeskolen.pdf)

Aarhus Kommune adskiller sig markant fra de 
øvrige kommuner ift. befolkningens uddannelse
➢ Markant færre med erhvervsfaglig uddannelse
➢ Markant flere med lang videregående uddannelse

Kilde: Statistikbanken (HFUDD10), Danmarks Statistik (https://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366) 
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Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 2. oktober 2019
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Rådhuset, Lokale 390

Dagsorden kort: 

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

Socialudvalg (kl. 16.30 – 17.30)
3. Redegørelse for magtanvendelser, 1. halvår 2019
4. Besøgsdag den 6. november 2019
5. Orienteringspunkter 
6. Skriftlige orienteringer
7. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
8. 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 2. 

oktober 2019.

2. Fællesmøde med Region Midtjyllands Psykiatri- og 
Socialudvalg

Baggrund/formål: Der er aftalt et fællesmøde med Region 
Midtjyllands Psykiatri- og Socialudvalg. Dagsordenen for dette 
møde samt øvrige bilag er vedlagt punktet.

Metode: Mundtlig drøftelse

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
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: 19/073987-1
Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert
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Tid: 16.30 – 17.30 (60 min.)

Bilag:
- Dagsorden

3. Redegørelse for magtanvendelser, 1. halvår 2019

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om status på 
magtanvendelser på det sociale område for 1. halvår 2019.

Metode: Mundtlig drøftelse 

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.30 – 17.45 (15 min.)

Bilag:
- Redegørelse for magtanvendelser 1. halvår 2019

4. Besøgsdag den 6. november 2019

Baggrund/formål: Den 6. november 2019 er der planlagt en 
besøgsdag for Social- og Beskæftigelsesudvalget. På den 
baggrund har der været rundsendt en bruttoliste med forskellige 
forslag til program for dagen.  
På mødet skal der udpeges de 2-3 tilbud, som der skal arbejdes 
videre med, med henblik på at udarbejde et program for dagen. 

Til orientering, så er der ikke indgået aftaler med de pågældende 
steder, hvorfor ændringer kan forekomme. 

Metode: Mundtlig drøftelse 

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.45 – 17.55 (10 min.)

Bilag:
- Bruttoliste med forslag til besøgssteder
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5. Orienteringspunkter

A) Mundtlig orientering om tilbud i driftsområdet Voksne, 
Job og Handicap

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om tilbud i 
driftsområdet Voksne, Job og Handicap, som opfølgning på en 
tidligere orientering til udvalget. 

Metode: Mundtlig orientering 

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.55 – 18.00 (5 min.)

B) Mundtlig Orientering om udfordringer vedrørende brud 
på bestiller-betaler princippet i forbindelse med 
forsorgshjem og alkoholbehandling

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om udfordringer 
vedrørende brud på bestiller-betaler princippet i forbindelse 
med forsorgshjem og alkoholbehandling

Metode: Mundtlig orientering 

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 18.00 – 18.05 (5 min.)

Bilag:

6. Skriftlige orienteringer

A) Orientering om status på anbringelsesområdet, 1. 
halvår 2019

Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget 
orienteres to gange om året om antallet af sager behandlet i 
Børn og Unge-udvalget. I Børn og Unge-udvalget træffes 
afgørelser i sager om eksempelvis anbringelse uden samtykke, 
afbrydelse af samvær og hemmeligholdelse af 
anbringelsessted. 
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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:
- Statusnotat

7. 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: 18.05 – 18.10 (5 min.)

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

8. Evt.

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.10 – 18.15 (5 min.)

Bilag: 
- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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Dagsorden 
 

Fællesmøde mellem Aarhus Kommunes Social- og 

Beskæftigelsesudvalg og Region Midtjyllands Psykiatri- og 

Socialudvalg 

Tid og Sted: 2. oktober 2019 kl. 16.30-17.30, Lokale 390, Aarhus Rådhus  

 

Dagsorden: 

1. Velkomst  

v/Liv Gro Jensen, forperson for Social- og Beskæftigelsesudvalget og       

Jacob Isøe Klærke, formand for Psykiatri- og Socialudvalget (5 min.) 

 

2. Gensidig orientering om- og drøftelse af samarbejdet mellem Aarhus        

Kommune og Region Midtjylland om tilbud tæt på borgerne, herunder f.eks. 

Psykiatriens Hus i Aarhus Kommune, Alliancen om den nære psykiatri, 

samarbejde med civilsamfundet og indsatser på beskæftigelsesområdet (15 

minutter) 

Udvalgsformand Jacob Isøe Klærke og Rådmand Kristian Würtz indleder med 

en kort bemærkning. 

 

3. Drøftelse af den fælles opgave og samarbejdet omkring de sværest syge 

borgere, herunder bl.a. ventetid på botilbud, færdigbehandlingsdage og 

konsekvenserne heraf. (20 minutter) 

Udvalgsformand Jacob Isøe Klærke og Rådmand Kristian Würtz indleder med 

en kort bemærkning. 

 

4. Drøftelse af det langsigtede perspektiv for udviklingen af indsatsen for 

psykisk sårbare, herunder regeringens ambitioner om en 10-årsplan for 

psykiatriområdet (15 minutter) 

Udvalgsformand Jacob Isøe Klærke og Rådmand Kristian Würtz indleder med 

en kort bemærkning. 

 

5. Afrunding og evt. fælles kommunikation (5 min.) 

v/Liv Gro Jensen, forperson for Social- og Beskæftigelsesudvalget og        

Jacob Isøe Klærke, formand for Psykiatri- og Socialudvalget 

Bilag: 
Beskrivelse af samarbejdsflader mellem Aarhus Kommune og Region 

Midtjylland. 

Dato 25-09-2019  

Gry Brun Jensen 

Tel. +4578412065 

gry.brun.jensen@stab.rm.dk 

1-31-72-139-16 
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Side 2 
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