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Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten om Aarhus Kommunes 
indsats mod børnefattigdom 
 
Keld Hvalsø (Enhedslisten) har til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold 
og Beskæftigelse sendt en 10-dages forespørgsel om Aarhus Kommunes 
indsats mod børnefattigdom. 
 
Spørgsmål 1: Hvilke konkrete indsatser kommunen har eller har haft i gang 
med henblik på at mindske omfanget af børnefattigdom i Aarhus, herunder: 
 

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

b) Hvordan vil forvaltningen lette adgangen til at søge enkeltydelser 
(f.eks. ved at gøre det muligt at søge enkeltydelser elektronisk)? 
 

c) Hvilke initiativer har forvaltningen hidtil taget for at bringe langtidsle-
dige fattige i job?  
 

d) Hvor mange har som følge af sådanne initiativer faktisk fået job? 
 
Svar 1: Hvilke konkrete indsatser kommunen har eller har haft i gang 
med henblik på at mindske omfanget af børnefattigdom i Aarhus? 
På baggrund af stigningen i børnefattigdommen i Aarhus på 28% fra 2016 til 
2017, som fremgik af Fattigdomsredegørelsen 2019, er Sociale Forhold og 
Beskæftigelse særligt opmærksom på, hvordan indsatser kan vende udvik-
lingen i børnefattigdom. 
 
Eksisterende indsatser 
På kontanthjælps- og integrationsydelsesområdet har der de senere år væ-
ret et øget beskæftigelsesrettet fokus blandt andet gennem projekter såsom 
’Flere skal med’ og nyligt ’Opgang til Opgang’.  
 
Gennem ’Flere skal med’ har der blandt andet været fokus på at afklare og 
ikke mindst sikre den rigtige hjælp til kontanthjælpsmodtagere, der hænger 
fast i systemet, herunder kontanthjælpsmodtagere med børn. 
 
Aarhus Kommune indgår i forlængelse heraf i ’Flere skal med 2’. Med 'Flere 
skal med 2' udbredes indsatsmodellen for 'Flere skal med' til hele målgrup-
pen af aktivitetsparate borgere over 30 år. Indsatsen omfatter afklaring af 
målgruppe og håndholdt indsats med individuelt jobmatch og fokus på op-
nåelse af lønnede timer. ’Flere skal med 2’ er en del af satspuljeaftalen 2018 
og 2019. 
 
’Opgang til Opgang’ tager udgangspunkt i 60 sårbare familier i Gellerup, 
som vil modtage en intensiv relationel beskæftigelsesindsats. Projektets 
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fokus er at skabe en stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet for foræl-
dre samt at få flere unge i uddannelse og fritidsjob. 
 
Foruden de beskæftigelsesrettede indsatser har Aarhus Kommune en række 
eksisterende sociale indsatser målrettet sårbare familier og børn.  
 
Dette indeholder blandt andet tilbud om økonomisk hjælp og støtte på en 
lang række områder, såsom økonomisk tilskud til efterskole og/eller som-
merlejr til børn.  
 
Et eksempel er fritidspasordningen. Et fritidspas kan betale for fritidsaktivite-
ter for børn i økonomisk trængte familier indtil 1.000 kr. Målgruppen er hus-
stande, hvis samlede indtægter ikke overstiger 201.228 kr. om året. Et barn 
kan bruge fritidspasset i forbindelse med mange forskellige foreningsaktivite-
ter. Det kan f.eks. være svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, 
karate eller noget helt andet.  
 
Herudover samarbejder Aarhus Kommune med en række foreninger, som 
blandt andet hjælper børn, som vokser op i udsatte familier, herunder Bør-
nenes Kontor, Trygfonden samt diverse foreninger som arrangerer sommer-
lejre, julehjælp mm. 
 
Serviceloven giver ikke mulighed for at iværksætte tilbud til børn/familier 
alene med begrundelse i fattigdom og giver heller ikke mulighed for løbende 
forsørgelsesudgifter begrundet i fattigdom. 
Servicelovens fokus er på at yde socialfaglig hjælp til udsatte borgere – uaf-
hængigt af indkomst. Der kan dog være en relativt større sandsynlighed for, 
at de socialt udsatte familier, der modtager tilbud fra Aarhus Kommune, 
samtidig er udfordrede af fattigdomsproblematikker. 
 
Nye indsatser 
I forbindelse med målet om 3.000 færre på offentlig forsørgelse har Sociale 
Forhold og Beskæftigelse igangsat en række indsatser, der skal indfri målet. 
Det bl.a. på baggrund af budgetforliget for 2020. 
 
Tilgangen er, at med færre voksne på offentlig forsørgelse vil antallet af fat-
tige børn ligeledes falde. Men der har samtidig været en ambition om at gøre 
noget ekstra for sårbare familier. 
 
Derfor har et af initiativerne med titlen ”Styrket beskæftigelsesindsats for 
sårbare familier”, netop sårbare familier som målgruppe (vedtaget ifm. Bud-
get 2020). 
 
Baggrunden er, at over 1.700 familier med børn i Aarhus Kommune er fami-
lier, hvor begge forældre eller den enlige forælder har været på offentlig 
forsørgelse i mere end ét år.  
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For disse familier er en mere helhedsorienteret og relationel indsats vigtig for 
at forbedre forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed familiens 
generelle trivsel. 
 
Et tæt tværfagligt samarbejde skal sikre en helhedsorienteret indsats med 
én samlet, koordineret plan for familien. 
 
Formålet er dermed at øge forældrenes beskæftigelses- og aktiveringsgrad, 
styrke deres arbejdsmarkedskompetencer og have fokus på at få de unge i 
familierne i sunde fællesskaber, blandt andet gennem fritidsordninger.  
 
Effekten heraf vil blandt andet være en øget trivsel i familierne, og ikke 
mindst for børnene.  
 
Via ”Styrket beskæftigelsesindsats for sårbare familier” igangsættes en mere 
håndholdt virksomhedsrettet indsats overfor forældrene i sårbare familier, 
hvor der er fokus på en tættere kontakt, flere samtaler og mulighed for at 
være sammen med borgeren ved virksomhedsbesøg mm.  
 
Målgruppen er hovedsageligt kontanthjælps- og integrationsydelsesmodta-
gere, men kan også skaleres til andre ydelser. Målet med investeringen er at 
give ledige forældre en stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet.  
 
Ved familier, hvor der er bekymring for børnenes trivsel, vil der ske et tætte-
re samarbejde med en familierådgiver. Det er med til at sikre et tværfagligt 
samarbejde om en samlet koordineret plan for familien. 
 
Svar 1a: Hvor mange af de fattigdomsramte familier får råd/vejledning 
om muligheder for at søge enkeltydelser? 
Der føres ikke statistik over antallet af fattigdomsramte familier, der modta-
ger råd/vejledning om muligheder for at søge økonomisk tilskud (enkeltydel-
ser) fra kommunen.  
 
Alle familier, der er i en økonomisk vanskelig situation, vil dog i deres møde 
med kommunen af den enkelte sagsbehandler blive vejledt om muligheden 
for at søge om enkeltydelser. 
 
Kommunen vejleder derudover også generelt om muligheden for at søge 
enkeltydelser på kommunens hjemmeside, hvor der findes oplysninger om, 
hvad der kan søges om hjælp til, hvornår der kan søges om hjælp, samt 
hvordan der kan søges om hjælp til enkeltydelser. 
 
Svar 1b: Hvordan vil forvaltningen lette adgangen til at søge enkelt-
ydelser (f.eks. ved at gøre det muligt at søge enkeltydelser elektro-
nisk)? 
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Det er i dag muligt at søge om enkeltydelser ved personligt fremmøde i Job-
centeret, telefonisk og elektronisk via Aarhus Kommunes hjemmeside. Såle-
des har Aarhus Kommune søgt at gøre det så tilgængeligt som muligt at 
søge om enkeltydelser. 
 
Svar 1c: Hvilke initiativer har forvaltningen hidtil taget for at bringe 
langtidsledige fattige i job? 
Se svar 1. 
 
Svar 1d: Hvor mange har som følge af sådanne initiativer faktisk fået 
job? 
I forbindelse med oprettelse af beskæftigelsesprojekter opstilles klare mål-
sætninger til beskæftigelseseffekten. Der evalueres løbende og ved afslut-
ning afrapporteres det endelige resultatet til bl.a. Social- og Beskæftigelses-
udvalget. 

Resultater 
Projekt ”Flere skal Med” 
STAR projektet ”Flere skal med” forløb i perioden august 2017- juli 2019, og 
havde til formål, at borgere, der havde været i kontanthjælpssystemet i fem 
år eller længere, opnåede helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i 
form af ordinære timer. I projektet deltog ca. 1500 borgere, hvoraf ca. 800 
borgere kom i indsatsgruppe 1, som kunne deltage i en jobrettet indsats.  
 
Effekt: 
I juni 2019 er 14% af indsatsgruppen kommet i uddannelse (SU-berettiget), 
blevet selvforsørgede eller i fleksjob. 
 
Spørgsmål 2: 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?  
 

a) Hvor mange forventes at kunne skaffes job (deltid eller heltid)? 
 

b) Hvor mange forventes at kunne tjene så meget mere i job, at de – 
når indtægt er modregnet i ydelse – kan opleve real stigning i for-
brugsmulighed.? 

 
Svar 2: Hvilke initiativer forvaltningen har taget og/eller påtænker at 
tage i forhold til familier, for hvem udsigten til at forbedre den økono-
miske situation via job er meget lille? 
Både projekt ”Sårbare familier” og ”Opgang til Opgang” har familiemålgrup-
per, hvor ordinær beskæftigelse kan have en begrænset effekt på familiens 
samlede økonomi, da beskæftigelse for en af forsørgerne betyder modreg-
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ning i den anden forsørgers overførselsindkomst ligesom en række offentlige 
tilskud og subsidier reduceres eller helt bortfalder. 
 
Svar 2a: Hvor mange forventes at kunne skaffes job (deltid eller hel-
tid)? 
Det er forudsat, at initiativerne i ”Sårbare familier” vil betyde 15 helårsperso-
ner færre på offentlig forsørgelse i 2022 stigende til 30 helårspersoner i 
2025. 
 
Det overordnede beskæftigelsesmål for projektet ”Opgang til Opgang” er, at 
mindst 80% af forældrene i projektet har fået en varig tilknytning til arbejds-
markedet uanset ansættelsesvilkår. 
 
Svar 2b: Hvor mange forventes at kunne tjene så meget mere i job, at 
de – når indtægt er modregnet i ydelse – kan opleve real stigning i for-
brugsmulighed? 
Uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse er det underste øko-
nomiske sikkerhedsnet for enhver uanset nationalitet, som opholder sig lov-
ligt her i landet, og som ikke på anden måde kan klare sig selv økonomisk.  
 
Det betyder, at personen ikke kan få hjælp, hvis behovet for hjælp kan løses 
på anden vis. Det betyder også, at hvis personen kan forsørge sig selv, eller 
hvis andre har pligt til at forsørge én, kan man heller ikke få hjælp.  
 
Har ansøgeren eller ægtefællen arbejdsindtægter skal disse indtægter derfor 
ved beregning af hjælp, fratrækkes hjælpen.  
 
Dog ser kommunen bort fra en del af arbejdsindtægten, idet man foretager 
et timefradrag, inden indtægten fratrækkes i hjælpen.  Timefradraget er 
27,32 kr. (2019 niveau). Det betyder, at hvis en person har 1 arbejdstime til 
en timeløn på 127,32 kr., så fratrækkes ”kun” de 100 kr. i ydelsen.  Jo flere 
arbejdstimer, personen har, jo større økonomisk gevinst har personen. Der 
kan maksimalt foretages timefradrag for 160 timer om måneden. 
 
For de personer, der er omfattet af målgruppen for socialt frikort, er gevin-
sten ved at arbejde, at de i hvert af kalenderårene 2019 og 2020 kan tjene 
op til kr. 20.000 skattefrit, uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydel-
sen. Ordningen med socialt frikort er en forsøgsordning for årene 2019 og 
2020. 
 
Spørgsmål 3: Hvilken hjælp tilbyder forvaltningen konkret til sproghæmme-
de i forbindelse med udfyldning af ansøgningsskemaer m.v.? 
 
Svar 3: Hvilken hjælp tilbyder forvaltningen konkret til sproghæmmede 
i forbindelse med udfyldning af ansøgningsskemaer m.v.? 
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Forvaltningen tilbyder den fornødne hjælp og vejledning til personer som har 
svært ved at mestre det danske sprog, således at de på lige fod med øvrige 
borgere har mulighed for at udfylde ansøgningsskemaer. 
 
Konkret kan det være tolkebistand, hjælp med at udfylde skemaer og udvi-
det vejledning. 
 
På Dokk1 er der hver torsdag ydermere ”Åben rådgivning” for nyankomne 
flygtninge i deres integrationsperiode. 
 
På bosteder for voksne med handicap bistår personalet i det fornødne om-
fang med at udfylde ansøgningsskemaer mm. 
 
Bostøtter kan hjælpe borgere med udfyldning af skemaer i eget hjem. 


