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Kære Borgmester 

Nedenstående ønskes besvaret jf reglerne for skriftlig besvarelse.  

Om Aarhus Kommunes indsats mod børnefattigdom: 

Rådmanden bedes oplyse, hvilke konkrete indsatser kommunen har eller har haft i gang med 
henblik på at mindske omfanget af børnefattigdom i Århus, herunder 

Hvor mange af de fattigdomsramte familier der konkret får råd/vejledning om muligheder for at 
søge enkeltydelser? 

Hvordan forvaltningen vil lette adgangen til at søge enkeltydelser (f.ex. Ved at gøre det muligt at 
søge enkeltydelser elektronisk)? 

Hvilke initiativer har forvaltningen hidtil taget for at bringe langtidsledige fattige i job? Og: hvor 
mange har som følge af sådanne initiativer faktisk fået job? 

Hvilke initiativer forvaltningen har taget og/eller påtænker at tage i forhold til familier, for hvem 
udsigten til at forbedre den økonomiske situation via job er meget lille? Herunder: hvor mange 
forventes at kunne skaffes job deltids eller heltids. Herunder også: hvor mange forventes at kunne 
tjene så meget mere i job, at de – når indtægt er modregnet i ydelse – kan opleve real stigning i 
forbrugsmulighed.? 

Hvilken hjælp forvaltningen konkret tilbyder til sproghæmmede i forbindelse med udfyldning af 
ansøgningsskemaer m.v.? 

Motivering: 

Den netop behandlede fattigdomsredegørelse er fattig på oplysning om kommunens egne 
indsatser og mangler helt udsagn om virkningerne af sådanne indsatser. Ganske mange af de 
fattigdomsramte familier lever jo af overførselsindkomster – det vil sige at forvaltningen 
regelmæssigt er eller skal være i kontakt med dem, og derfor bør kende deres behov og 
forvaltningens handlemuligheder til dækning af behovene (som f.eks. netop: enkeltydelser). 

Det er fremgået af udsagnene på byrådsmødet 25. september, at de fleste fokuserede på en 
fremadrettet indsats for at bringe langtidsledige fattige i job. Hjemmel til sådan indsats har jo 
været i loven længe. Derfor ovennævnte spørgsmål. Det bør være af stor interesse, hvor mange af 



de fattige, der ikke kan forventes at profitere af jobrettet indsats, og hvilke indsatser imod deres 
fattigdom, kommunen kan og vil iværksætte. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Keld Hvalsø. 

 


