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Rådmandsmøde 

Dato: 
Tid: 
Sted: 

Deltagere:

12. november 2019
08:30 – 10:30 
Rådmandens kontor, Rådhuset

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: 
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Referat
Rådmandsmøde
Rådmandsmøde
05-11-2019 08:30 - 05-11-2019 10:30
Rådmandens kontor, Rådhuset

Punkt 1: Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Referat

Referatet blev godkendt.

Punkt 3: Forventet regnskab til Byrådet

BHA orientede om det forventede regnskab og dets fremsendelse til Aarhus Byråd.

Ydermere orienterede BHA om, at nærværende indstilling skal har til formål at påbegynde den formelle
proces om regnskabet. Selve regnskabet præsenteres mere dybdegående for de enkelte driftsområder på
det kommende rådmandsmøde (12.11.19. red.).

Mødekredsen drøftede tidshorisonten for fremsendelse af det forventede regnskab til Magistrat og Byråd -
med henblik på at koordinere en udvalgsorientering.

KW godkendte indstillingen.

Punkt 4: Status for beskæftigelsesinitiativet 3.000 færre på offentlig forsørgelse

VJ præsenterede status for beskæftigelsesinitiativerne, der vedrører indfrielse af ambitionen om 3.000 flere
i beskæftigelse.

Mødekredsen gennemgik bilagenes temaer kronologisk:
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Konjunkturerne

KW vurderede, at notatet om konjunkturpåvirkning giver et fint overblik - og afsæt til selve drøftelsen om
beskæftigelsesinitiativerne.

BHA betonede, at MSB har sat gang i de aftalte beskæftigelsesindsatser, som også har haft en positiv
økonomisk effekt på kommunekassen.

EKH konstaterede, at konjunkturerne stadigvæk er positive - om end i mindre grad end i f.eks. 2018.

Mødekredsen ønskede, at punktet om konjunkturer dagsordensættes separat og inden punktet om 3.000
flere i beskæftigelse på det kommende MSB/BA-koordinationsmøde. O&L følger op.

Opfølgning på målsætningen om 3.000 flere i beskæftigelse

VJ betonede, at hvis der korrigeres for eksterne faktorer i beregningen af 3.000 flere i beskæftigelse, ville
resultatet se bedre ud.

BHA pointerede hertil, at Aarhus Kommune leverer et godt stykke arbejde, hvad angår
beskæftigelsesindsatsen relativt til øvrige kommuner. Hertil har de igangsatte initiativer afledt markante
omkostningsbesparelser for Aarhus Kommune.

KW påpegede, at der fortsat er en udfordring med målgruppen om psykisk sårbare unge.

EKH ønskede, at materialet også indeholder flow-tal om beskæftigelse. Ydermere ønskede KW, at der
indsættes en kolonne med "til- og afgange" i tabellen på slide 3 i Bilag 2.

Mødekredsen drøftede udviklingen i beskæftigelsessituationen for AC-området og de forsikrede ledige.

Handleplaner
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VJ præsenterede de fire handleplaner for hhv. AC-området, de udenlandske dimittender, de øvrige
forsikrede ledige og fleksjob-området.

KW ønskede at få konkrete tal på, hvor mange udenlandske dimittender der i Aarhus, samt hvilke
uddannelser de er indskrevet på. FS / VJ følger op.

EKH og KW ønskede, at handleplanerne blev operationaliseret yderligere - forstået som, at de skal give et
indblik i det operationelle omfang af de forskellige initiativer.

Mødekredsen drøftede, hvordan øvrige aktører - uddannelsesinstitutioner, a-kasser, erhvervslivet - kan
bidrage til at realisere målsætningen om 3.000 flere i beskæftigelse.

Hertil vurderede og besluttede mødekredsen, at de konkrete handleplaner skal suppleres med prosa om,
hvilke indsatser MSB kan løfte, samt give forslag til, hvordan øvrige aktører kan bidrage til at realisere
ambitionen om 3.000 flere i beskæftigelse. Dét i relation til ad-punkt 3 i indstillingen. FS (VJ) og MØB
(BHA) følger op.

Beslutning:

Mødekredsen besluttede, at handleplanerne samlet under ét notat med en indledende beskrivelse om,
hvilke aktører der kan bidrage til indfrielse af målet med fokus på de tre elementer: udbud, efterspørgsel og
matching af ledige og beskæftigelse.

Således fremsendes 1) et tilrettet notat, der afgiver status for 3000-målet, 2) et samlet notat m.
handleplaner, jf. ovenstående bemærkning og 3) de øvrige, supplerede bilag. O&L følger op og koordinerer
dagsorden med BA.

FS (VJ) og MØB (BHA) følger op og udarbejder materialet. BHA fremsender desuden materialet til BA inden
mødet d. 11. november 2019.

Punkt 5: Punkter til næste møde i B2020-forligskredsen
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BHA præsenterede indstillingen om det kommende møde i B2020-forligskredsen, der afholdes d. 27.
november 2019.

Mødekredsen drøftede mulige MSB-punkter til B2020-forligskredsmødet.

KW ønskede, at MSB v. B2020-forligskredsmødet orienterer om: 1) hvordan midlerne fordeles, 2) en kort
status om forventet regnskab samt 3) den kommende proces om balance- og handleplanerne.

Ydermere ønskede KW, at MSB inddrager BA i processen inden B2020-forligskredsmødet.

MØB følger op, og udarbejder et udkast til et oplæg, som dagsordensættes på det kommende
rådmandsmøde (12.11.19).

Punkt 6: Orientering fra Magistraten

KW orienterede om det seneste møde i Magistraten (04.11.19).

KW bestilte et supplerende notat til byrådsdebatten (13.11.19) om sagen vedr.Boligplan 2019 for Sundhed
og Omsorg. Dét konkret i forhold til det fælles projekt med MSO om udsatte plejehjemspladser - i relation
til masterplan for hjemløse. MØB følger op, og inddrager FS. Notatet fremsendes til O&L senest kl. 12.00
fredag d. 8. november 2019.

Punkt 7: Orientering om udvalgsmødet

KW godkendte dagsordenen til det kommende møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

EKH nævnte, at der kommer en orientering på mødet vedr. Ankestyrelsens omgørelser. FS / LH følger op og
undersøger, om sagen skal behandles i byrådsregi.

Punkt 8: Bordrunde

KW orienterede om sit møde med rådmanden for MKB - herunder:
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• Rrealisering af Storbylandsby 2.0. Det er uklart, hvem der har problematiseret støjniveauet - og
dermed bremset processen. MØB følger op og undersøger.
• KW ønskede et notat, der beskriver MSB's samarbejde med Krisecentret - og den praktiske overgang
fra Krisecenter til ny bolig eller lignende. Ydermere ønskede KW en beskrivelse af MSB's tidlige
indsats for voldsramte familier. FS / LH følger op og fremsender et notat til KW.
•Mulige fritidsindsatser i grænsefelterne mellem udsatte boligområder og nabokvarterer. KW ønskede
et notat, der 1) beskriver de aktuelle indsatser, som understøtter, at unge mødes på tværs af bydele
og 2) giver forslag til "nye" inddragende samarbejdsfora m. relevante aktører (f.eks. skoler,
foreninger, MBU, MKB, red.), der skal fokusere på sammenhængen mellem Aarhus' bydele (særligt
Hasle, Åbyhøj, Brabrand og Gellerup).

KW ønskede at få et notat indeholdende en opgørelse for den seneste udvikling i antallet af opførte og
ibrugtagne boliger - fordelt på ejerform og år - for hhv. Aarhus-total og fordelt på postnumre. MØB følger
op.

Mødekredsen drøftede den aktuelle narkosituation i Aarhus' natteliv. KW ønskede at indkalde relevante
aktører til et møde. FS følger op, identificerer en mødekreds og koordinerer et møde med O&L.

EKH orienterede om et påbegyndt arbejde mellem Hjem til Alle Alliancen, VIVE og MSB vedr. indfrielse af
byrådets målsætning om boliggaranti til unge hjemløse.
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Indstilling

Opfølgning på mål og økonomi efter 3. kvar-
tal 2019

1. Resume 
Sociale Forhold og Beskæftigelse har udarbejdet en samlet 
opfølgning på mål og økonomi på baggrund af årets første 
tre kvartaler. Opfølgningen har til formål at orientere råd-
manden om udviklingen i afdelingens mål og økonomi. 

Den nærværende opfølgning peger på et forventet under-
skud i forhold til rammen på 146 mio. kr. Siden opfølgnin-
gen efter 2. kvartal er forventningen til det samlede øko-
nomiske resultat forbedret med 16 mio. kr. Det skyldes 
dog forhold af engangskarakter, og den grundlæggende 
strukturelle ubalance er derfor uændret. Der ligger fortsat 
en meget stor opgave med at genskabe den økonomiske 
balance på både kort- og lang sigt.  
 
Flere borgere med behov for hjælp og støtte og tiltagende 
kompleksitet i borgernes problematikker sætter økonomi-
en under pres på socialområdet. 

Over halvdelen af børn og voksne når de mål, de sætter 
sammen med medarbejderne i handleplanerne vedrørende 
læring og selvforsørgelse, netværk og medborgerskab 
samt personlig udvikling. På børneområdet er resultaterne 
vedrørende læring og selvforsørgelse samt personlig ud-
vikling på niveau med 2018. Færre børn og unge når deres 
mål vedrørende netværk og medborgerskab. I løbet af 
2019 og 2020 forventes flere voksne at indgå, hvorved op-
gørelsen bliver mere valid. 

Til Rådmandsmøde
Fra Mål, Økonomi og Boliger
Dato 8. november 2019

Punkt 3, Bilag 1: Rådmandsindstilling - Opfølgning på mål og økonomi efter 3. kvartal 2019.docx



Opfølgning på mål og økonomi efter 3. kvartal 2019 side 2 af 6

På beskæftigelsesområdet investeres der massivt i målet 
om at bringe 3.000 aarhusianere ud af offentlig forsørgel-
se. Samtidig udfordres området af de igangværende om-
lægninger af beskæftigelsesindsatsen, der følger af aftalen 
om finansiering af Erhvervspakken, og af en lavere stig-
ning i beskæftigelsen end forrige år.

Der leveres de indsatser og forløb, som er forudsat i inve-
steringsmodellerne bag 3.000-målet, men efter de første 
otte måneder er gennemslaget på antallet af offentligt for-
sørgede mindre tydeligt end ventet. Med budgetforliget for 
2020 skal der igangsættes yderligere indsatser for at nå 
målet. 

Den overordnede økonomiske situation er presset. Mulig-
hederne for at igangsætte nye initiativer, hvor målopfyl-
delsen mangler, er derfor begrænsede. Generelt bør inve-
steringer i nye indsatser overvejes i forhold til deres bidrag 
til den langsigtede økonomiske balance. 

2. Beslutningspunkter
Det indstilles 

At 1) opfølgningen på Sociale Forhold og Beskæftigelses 
mål og økonomi efter 3. kvartal 2019 tages til efterret-
ning. 

At 2) at rådmandskredsen drøfter orientering af udvalget 
på mødet 20. november, herunder evt. tema/oplæg.

3. Baggrund
Det forventede regnskab på baggrund af årets første tre 
kvartaler afspejler for første gang den nye organisering af 
Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

Opfølgningen ligger til grund for det forventede regnskab, 
der er videregivet til Borgmesterens Afdelings fæl-
lesindstilling om kommunens forventede regnskab. Bidra-
get hertil er behandlet på rådmandsmødet 5. november.
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Der er afsat tid på udvalgsmødet 20. november til at præ-
sentere opfølgningen på mål og økonomi efter 3. kvartal. 
Rådmandskredsen kan drøfte vægtningen af præsentatio-
nen i forhold til status på den generelle situation eller en 
mere tematiseret præsentation med enkeltnedslag. 

Statusrapporten med mål og resultater efter 3. kvartal og 
notat om den detaljerede økonomi er vedlagt som bilag 1 
og 2.

4. Effekt
Generelt går det bedre med at opfylde rådmandsmålene, 
end med at opfylde Aarhus-, budget- og budgetforligsmå-
lene.

Over halvdelen af børn og voksne når de mål, de sætter 
sammen med medarbejderne i handleplanerne vedrørende 
læring og selvforsørgelse, netværk og medborgerskab 
samt personlig udvikling. På børneområdet er resultaterne 
vedrørende læring og selvforsørgelse samt personlig ud-
vikling på niveau med 2018. Færre børn og unge når deres 
mål vedrørende netværk og medborgerskab. I løbet af 
2019 og 2020 forventes flere voksne at indgå, hvorved op-
gørelsen bliver mere valid. 

På hjemløseområdet vender færre borgere end i 2018 til-
bage til forsorgshjem indenfor et år efter udskrivning til 
egen bolig. 

I de første otte måneder af 2019 er ledigheden nedbragt 
med 210 mennesker. Opfølgningen på de igangsatte initia-
tiver viser, at produktionsmålene i høj grad er opfyldte, 
men at gennemslaget på antallet af offentligt forsørgede 
er mindre tydeligt end ventet. Årsagen er blandt andet den 
mere afdæmpede konjunkturudvikling i 2019. Den for-
stærkede indsats besluttet i forbindelse med budget 2020 
forventes at forbedre effekten i 2020 og fremover.

Under det overordnede mål udvikler særlige fokusområder 
sig positivt. Flere aarhusianere med ikke-vestlig baggrund 
kommer i job, andelen af kommunalt forsørgede i udsatte 
boligområder falder, der er færre på helbredsbetinget 
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overførselsindkomst i udsatte boligområder og der er fær-
re familier, hvor børn lever med forældre på overførsels-
indkomst. Inklusionen af mennesker med handicap og 
sindslidende på arbejdsmarkedet udvikler sig også positivt. 

5. Ydelse
-

6. Organisering 
-

7. Ressourcer
Der forventes et samlet underskud på 146 mio. kr. 

Der er i det byrådsgodkendte budget planlagt med forbrug 
af opsparing på 72 mio. kr. Merforbruget i forhold til det 
budget er derfor 74 mio. kr. 

De økonomiske forventninger i forhold til rammen fremgår 
af tabellen herunder. 

Område Ramme Forventet
over-/underskud

Sociale Forhold og Beskæftigelse 3.337 -146
Familier, Børn og Fællesskaber 623 -41
Unge, Job og Uddannelse 780 -46
Voksne, Job og Handicap 840 -70
Job, Udsatte og Socialpsykiatri 381 6
Job og Virksomhedsservice 179 1
Job, Sundhed og Ydelse 293 4
Stab/Tværgående MSB 241 0

Forventningerne indebærer en forbedring på 16 mio. kr. 
siden andet kvartal. Forbedringen skyldes dog forhold af 
engangskarakter:

 På beskæftigelsesområdet er der indregnet en etårig 
bevilling fra byrådsindstillingen om håndteringen af 
Erhvervspakkens konsekvenser på 10 mio. kr. til 
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omstilling i forbindelse med nedlæggelse af arbejds-
markedscentrene. 

 På socialområdet har overtagelsen af en ejendom på 
Vidtskuevej fra Sundhed og Omsorg tidligere været 
indregnet som udgift på 6 mio. kr. i år. Den udgift 
er indtil videre udskudt til 2020.

Den grundlæggende strukturelle ubalance er derfor uæn-
dret. Der ligger fortsat en meget stor opgave med at gen-
skabe den økonomiske balance på både kort- og lang sigt.  

Et underskud på 146 mio. kr. vil reducere afdelingens 
samlede opsparing på 56 mio. kr. til en gæld på 90 mio. 
kr. ved udgangen af året. 

Det fremgår af tabellen at de tre driftsområder med myn-
dighedsopgaver står med den største økonomiske ubalan-
ce. Umiddelbart forud for sommerferien tiltrådte rådman-
den yderligere genopretningsplaner på socialområdet. 
Planerne sigter mod at halvere det forventede merforbrug 
i 2019 og sikre fuld budgetoverholdelse i 2020. Planerne 
er nu i gang med at blive implementeret i driftsområderne.   

Derudover er der med budgetforliget for 2020 igangsat en 
proces, der skal afdække, hvordan der kan skabes balance 
på henholdsvis den korte- og lange bane. 

Ikke-decentraliseret drift
Den ikke-decentraliserede drift omfatter primært forsør-
gelsesudgifter til ledige, hvor der forventes mindreudgifter 
på 111 mio. kr. i forhold til budgettet.

I forhold til det gennemsnitlige niveau for 2018 forventes 
en stigning på ca. 200 helårsledige fra 39.627 i 2018 til 
forventet 39.830 i 2019. Dette tal omfatter også udviklin-
gen i antal fleksjob og er inklusive alle aldersgrupper.

Aktuelt er antallet af helårsledige ca. 700 højere end for-
udsat i budgetlægningen for 2019. At der alligevel forven-
tes mindreudgifter skyldes flere forhold:
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 gennemsnitspriserne på de enkelte ydelsestyper af-
viger i forhold til det budgetterede

 der er forskydninger i refusionsprocenter i forhold til 
det budgetterede

 der ses en anden fordeling af ledige imellem ydel-
sestyperne

Derudover er den økonomiske budgetlægning i nogen grad 
er forsigtig set i lyset af det meget ambitiøse måltal for 
udviklingen i antallet af offentligt forsørgede. 

  
Bilag 1: Statusrapport på mål 
Bilag 2: Notat om forventet regnskab på driftsområder

Tegn: 7.775Mål, Økonomi og Boliger

Sagsbehandler: Morten Poulsgaard 

E-post: mopou@aarhus.dk
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MSBs mål og resultater

3. Kvartal 2019 

Bilag 1 

Punkt 3, Bilag 2: Bilag 1 MSBs Mål og Resultater 3. kvartal 2019.pdf



Mål Kommentarer Måltal Resultat Side
A

a
rh

u
s

m
å

l

En by med brug for alle

I 2021 er andelen af selvforsørgende i Aarhus

1%-point højere end på landsplan (%).

I august 2019 er 85,6 % selvforsørgende. For at nå 

målet skal andelen stige til 87,0 %. Det svarer til, at 

yderligere 3.374 personer skal gå fra at være 

kommunalt forsørgede til at blive selvforsørgende for at 

nå målet i 2021.

87,0 % 85,6% 4

B
u

d
g

e
tm

å
l

Flere borgere med ikke-vestlig baggrund

skal i job

Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på offentlig 

forsørgelse skal falde med 5% i forhold til niveauet for 2017.

Målet om et fald på 5% betyder, at andelen af borgere 

med ikke-vestlig baggrund, som er på kommunal 

forsørgelse, skal falde fra 35,4% i 2017 til 33,6% i 2019.

I august 2019 er andelen faldet til 32,1 %.

33,6 % 32,1 % 5

Stærkere partnerskaber med virksomhederne

Antallet af virksomhedsrettede aktiviteter skal stige med 10 procent 

i forhold til niveauet for 2017.

Målet om en stigning på 10 % betyder, at der skal være 

14.034 virksomhedsrettede aktiviteter for hele året 2019. 

I de seneste 12 måneder (oktober 2018-september 

2019) har der været 12.886 virksomhedsrettede 

aktiviteter, svarende til en stigning på 1,0 % ift. antallet i 

2017.

14.034

(10%)

12.886

(1,0%)
6

Læring og selvforsørgelse 

Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang. 

Netværk og medborgerskab

Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang. 

Personlig udvikling

Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang.

- 56% af børn, unge og voksne opnår deres mål om

læring og selvforsørgelse

(blandt børn og unge er andelen 58%)

- 46% af børn, unge og voksne opnår deres mål om

netværk og medborgerskab

(blandt børn og unge er andelen 48%)

- 50% af børn, unge og voksne opnår deres mål om

personlig udvikling

(blandt børn og unge er andelen 53%)

Stigning

(ift. R2018: 

58%)

Stigning

(ift. R2018: 

56%)

Stigning

(ift. R2018 

på 53%)

56%

(58%)

46%

(48%)

50%

(53%)
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Færre i offentlig forsørgelse 

Antallet af personer på offentlig forsørgelse skal falde med 1.500 

om året i 2019 og 2020. 

I de første otte måneder i 2019 er antallet af offentligt 

forsørgede faldet med 210 fuldtidspersoner – dvs. et 

fald på 26 pr. måned i gennemsnit.

I 2019 og 2020 er målet et fald på 125 pr. måned og 

1.500 pr. år. 

-1.000

(jan-aug)

-210

(jan-aug)
8

Tallene i parentes omfatter alene børn og unge
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Mål Kommentarer Måltal Resultat Side
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Inklusion af voksne med handicap på 

arbejdsmarkedet

Antallet af voksne med handicap i job, uddannelse eller på vej 

dertil i form af beskæftigelses- eller uddannelsesrettet aktivitet 

skal stige.

- ordinær beskæftigelse og uddannelse kan ikke opgøres 

grundet databrud

- 104 i skånejob og løntilskud 

- 1089 i aktiviteter mod beskæftigelse

Tilknytningen til arbejdsmarkedet er på 66% i 3. kvartal

Stigning 

ift. 2018:

184

97

1027

-

104

1089

9

Inklusion af voksne med sindslidelse på 

arbejdsmarkedet

Antallet af voksne med sindslidelse i job, uddannelse eller som er 

på vej dertil i form af beskæftigelses- eller uddannelsesrettet 

aktivitet skal stige.

- ordinær beskæftigelse og uddannelse kan ikke opgøres 

grundet databrud

- 40 i skånejob og løntilskud

- 408 i aktiviteter mod beskæftigelse

Tilknytningen til arbejdsmarkedet er på 30% ved 3. kvartal

Stigning 

ift. 2018:

202

38

404

-

40

408

10

Andelen af kommunalt forsørgede i de 

udsatte boligområder skal falde

Andelen af voksne i de udsatte boligområder, som er uden 

for arbejdsmarkedet er faldet fra 47,3 procent i juli 2018 til 

43,7 procent i juli 2019.

Fald ift. 

47,25% 

(2018)
43,67% 11

Færre på helbredsbetinget overførsels-

indkomst i de udsatte boligområder

Andel på helbredsbetinget overførselsindkomst skal falde.

Andelen af voksne på helbredsbetinget overførselsindkomst

i de udsatte boligområder er faldet fra 34,1 procent i juli

2018 til 32,6 procent i juli 2019.

Fald ift. 

34,11% 

(2018)
32,58% 12

Flere hjemløse kommer i varig bolig

Andel borgere, der vender tilbage til forsorgshjem efter 

udskrivelse til egen bolig, skal falde.

10% er vendt tilbage til forsorgshjem inden for de seneste 

12 måneder efter udskrivning til egen bolig, hvilket er lavere 

end resultatet for 2018 på 12%.

Fald ift. 

2018:

12%
10% 13

Børn i familier på kommunal 

overførselsindkomst 

Antallet af børn i familier, hvor ingen af forsørgerne er i 

beskæftigelse skal falde

Antallet af børn med forældre på overførselsindkomst skal 

falde. Antallet er faldet med ca. 200 siden første opgørelse i 

februar 2019.

Fald ift.

3.308

(februar)

3.099 

(September 

2019)

14
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RESULTAT

I august 2019 er 85,6 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder i Aarhus selvforsørgende. 
Andelen er højere end gennemsnittet for 6-byerne. For at nå målet skal andelen stige til 87,0 %. 
Det svarer til, at yderligere 3.374 personer skal gå fra at være kommunalt forsørgede til at blive 
selvforsørgende for at nå målet i 2021.

Initiativerne igangsat ifm. Fælles om nye løsninger, samt den forstærkede indsats besluttet ifm. 
budget 2020 forventes at bidrage til målet. Om ‘1%-målet’ realiseres i 2021 afhænger dog også af 
udviklingen på landsplan.

Aarhusmål – En by med brug for alle

I 2021 er andelen af selvforsørgende i Aarhus 1%-point højere end på 
landsplan (%)

Kilde: www.jobindsats.dk og Danmarks Statistik
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Hele landet Gns. 6-byer Aarhus

Andel selvforsørgende i august 2018 og 2019, samt det aktuelle niveau for Aarhusmålet
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Andel af 16-66-årige i befolkningen som er selvforsørgende og kommunalt forsørgede i august 2019

Andel kommunalt
forsørgede

Andel selvforsørgende
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Kilde: Aarhus i tal, Jobindsats.dk og Danmarks Statistik
Note: Målet om et fald på 5% betyder, at andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på kommunal forsørgelse, skal falde fra 35,4% i 2017 til 33,6% i 2019. Målet opgøres 
endeligt primo 2020, som antal fuldtidspersoner med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse (ekskl. fleksjob) i 2019 divideret med antal 16-66-årige i befolkningen i 2019.  

RESULTAT

I august 2019 er 9.925 fuldtidspersoner med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. 
Antallet udgør 32,1 % af befolkningen i aldersgruppen 16-66 år med ikke-vestlig baggrund. 
Andelen er dermed allerede lavere end målsætningen på 33,6 %. 

I 2019 og 2020 forventes fortsatte fald i antal ikke-vestlige på offentlig forsørgelse, bl.a. 
som følge af de initiativer der er igangsat ifm. Fælles om nye løsninger, aftalen om udsatte 
boligområder og tværfaglige indsatser for at understøtte social mobilitet.

Budgetmål: Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job

Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på offentlig 
forsørgelse skal falde med 5 procent

37,5% 35,4% 33,4% 32,1% 33,6%
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Andel ikke-vestlige på offentlig forsørgelse 
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RESULTAT

I de seneste 12 måneder (oktober 2018 til september 2019) har der været igangsat 
12.886 virksomhedsrettede aktiviteter. Derudover har der været 1.948 ordinære 
jobformidlinger.

Der forventes at blive igangsat flere virksomhedsrettede aktiviteter fremover som følge 
af de initiativer der er igangsat ifm. Fælles om nye løsninger. Samtidig forventes et 
fortsat stort fokus på ordinær beskæftigelse og ordinære jobformidlinger, hvilket ikke 
indgår i målet om flere virksomhedsvendte aktiviteter.

Budgetmål: Stærkere partnerskaber med virksomhederne

Antallet af virksomhedsvendte aktiviteter skal stige med 10 procent. 

Kilde: FASIT
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Udviklingen i antal virksomhedsrettede aktiviteter seneste år

Virksomhedsrettede aktiviteter igangsat i måneden Antal aktiviteter i alt seneste 12 mnd.

Mål dec. 2019 (14.034) Antal aktiviteter i alt inkl. jobformidlinger

Mål ved udgangen 
af 2019 = 14.034
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På socialområdet er målet, at børn og voksne bliver bedre til at mestre eget liv. Derfor følger vi, om børn og voksne opnår deres 

mål/har fremgang ift. individuelle mål om læring og selvforsørgelse, netværk og medborgerskab samt personlig udvikling. 

7

Andel med målopfyldelse/fremgang (pct.)

Anm: Da konceptet er nyt, er der endnu ikke fastsat succeskriterier. Data stammer primært fra børn og unge, men flere voksne med

handicap og få voksne med sindslidelse indgår i opgørelserne. Tallet i parentes viser antallet af registreringer.

RESULTAT
Over halvdelen af børn og voksne når de mål, de sætter sammen med medarbejderne i handleplanen. På grund af 
indførelsen af nyt it-system for myndighed og nyt koncept for handleplaner er der indtil videre kun data for børn og 
unge samt et mindre antal voksne med handicap og få voksne med sindslidelse. Et stigende antal borgere indgår i 
opgørelserne. Dog har omorganiseringen medført mindre fokus på arbejdet med handleplaner, hvorfor der ikke er 
data for så mange borgere endnu.

Hvis der kun ses på effekten blandt børn og unge, er andelen som når deres peronslige mål på niveau med 
regnskab 2018 – dog når færre børn og unge mål om netværk og medborgerskab. 

I løbet af 2019 og 2020 forventes flere voksne at indgå, hvorved opgørelsen bliver mere valid. Fastsættelsen af 
succeskriterier for budgetmål afventer, at der både er valide data fra børne- og voksenområderne. 

Budgetmål  

Borgerne bliver bedre til at mestre eget liv

Kilde: Borgernes egne handleplaner på socialområdet.

Andel der når deres mål 

/ har fremgang ift.
Børn og unge

Hele socialområdet
(både børn, unge og voksne)

R 2018 3. kvt.  2019 R 2018 3. kvt.  2019

Læring og selvforsørgelse 
58 %

(n= 455)
58%

(n=518)
58 %

(n= 473)
56%

(n=600)

Netværk og medborgerskab
56 %

(n= 541)
48%

(n=587)
56 %

(n= 570)
46%

(n=723)

Personlig udvikling
53 %

(n= 922)
53%

(n=994)
53 %

(n= 994)
50%

(n=1246)
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8Kilde: Aarhus i tal på www.aarhus.dk

Budgetforligsmål: Færre i offentlig forsørgelse

Antallet af personer på offentlig forsørgelse skal falde med 1.500 om året 
i 2019 og 2020

RESULTAT
I de første otte måneder i 2019, er antallet af offentligt forsørgede faldet med 210 
fuldtidspersoner – dvs. et fald på 26 pr. måned i gennemsnit. I 2019 og 2020 er målet 
et fald på 125 pr. måned og 1.500 pr. år.

I forbindelse med målet, er der igangsat en række initiativer. Opfølgningen på 
initiativener viser, at produktionsmålene i høj grad er opfyldte, men at effekten på 
antallet af offentligt forsørgede er lavere end forventet. Årsagen er blandt andet den 
mere afdæmpede konjunkturudvikling i 2019. Den forstærkede indsats besluttet ifm. 
budget 2020 forventes at forbedre effekten i 2020 og fremover.

Punkt 3, Bilag 2: Bilag 1 MSBs Mål og Resultater 3. kvartal 2019.pdf



RESULTAT
66% af borgere med handicap i sociale foranstaltninger er i arbejde, uddannelse eller aktiviteter på vej henimod. Andelen har
været stabil det seneste år. Hovedparten af borgerne er i aktiviteter mod beskæftigelse (virksomhedspraktik, beskyttet 
beskæftigelse, mentor, råd og opkvalificering eller aktivitets- og samværstilbud). De fleste borgere uden tilknytning til 
arbejdsmarkedet modtager førtidspension, mens en mindre andel modtager kontanthjælp. 

MSB understøtter, at borgere med handicap får tilbudt arbejde på særlige vilkår. Derudover oprettes øvebaner på 
arbejdspladser, hvor borgere med handicap kan opnå jobrelevante kvalifikationer med støtte fra jobpædagoger. Det 
forventes, at organisationsomlægningen vil bidrage til, at flere voksne med handicap kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Antallet af borgere med handicap i job, uddannelse eller beskæftigelses- og uddannelsesrettet aktiviteter 

følges med nøgletal.

Antal voksne med handicap i 3. kvt. 2019

Ordinært job og uddannelse * (185)

Skånejob og løntilskud 104

Aktiviteter mod beskæftigelse 1089

Unikke borgere 
1165 ud af 1767

66%

Borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet 671

Anm: Opgørelsen over borgere med udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse og senhjerneskade, 
der får bostøtte, bor i bofællesskaber, botilbud eller modtager dagtilbud. Borgerne kan have flere 
tilbud samtidig. * Grundet databrud i DREAM, kan antal borgere i arbejde og ordinær uddannelse 
desværre ikke opgøres i 3. kvartal, men i stedet er tal fra 1. kvartal 2019 angivet i parentes. 

Rådmandsmål:  Inklusion af voksne med handicap på arbejdsmarkedet 

Antal voksne med handicap i job, uddannelse eller på vej dertil skal stige 

9
Kilde: MSBs forskellige fag- og økonomisystemer. DREAM-data om uddannelse og job opgøres med tre måneders forsinkelse, men kan grundet databrud ikke opgøres i 3. kvartal.

184 185
97 104

1027 1089

0

550

1100

R 2018 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt 2019

Antal med tilknytning til arbejdsmarkedet

Ordinært job og uddannelse

Skånejob og løntilskud

Aktiviteter mod beskæftigelse
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RESULTAT
30% af borgere med sindslidelse i sociale foranstaltninger har en tilknytning til arbejdsmarkedet eller aktiviteter henimod. 
Det er på samme niveau som tidligere. Hovedparten af borgere er i aktiviteter mod beskæftigelse (virksomhedspraktik, 
beskyttet beskæftigelse, mentor, råd og opkvalificering samt aktivitets- og samværstilbud). 

Størstedelen af de godt 1400 borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet får førtidspension, mens en 1/5 får kontanthjælp. 

På tværs af social- og beskæftigelsesområdet er der koordinerende initiativer, som hjælper borgere med sindslidelse på vej 
mod uddannelse eller job. Det forventes, at organisationsomlægningen vil bidrage til, at flere voksne med sindslidelse kommer
tættere på arbejdsmarkedet.

Antallet af borgere med sindslidelse i job, uddannelse eller i beskæftigelses- og uddannelsesrettet 

aktiviteter følges med nøgletal.

Antal voksne med sindslidelse i 3. kvt. 2019

Ordinær beskæftigelse og uddannelse * (200)

Skånejob og løntilskud 40

Aktiviteter mod beskæftigelse 408

Unikke borgere
583 ud af 1959

30%

Borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet 1376

Anm: Opgørelsen over borgere med sindslidelse, der får bostøtte, bor i bofællesskaber, botilbud eller 
modtager et dagtilbud. Borgerne kan have flere tilbud samtidig.
*Grundet databrud i DREAM, kan antal borgere i arbejde og ordinær uddannelse desværre ikke opgøres for 
2. kvartal, men i stedet er tal fra 1. kvartal 2019 angivet i parentes .

Pejle-
mærke

Rådmandsmål:  Inklusion af voksne med sindslidelse på arbejdsmarkedet 

Antal voksne med sindslidelse i job, uddannelse eller på vej dertil skal stige

Kilde: MSBS fag- og økonomisystemer. DREAM-data om uddannelse og job opgøres med tre måneders forsinkelse, men kan grundet databrud ikke opgøres i 2. kvartal.
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Pejle-
mærke

Kilde: BoSoc

Punkt 3, Bilag 2: Bilag 1 MSBs Mål og Resultater 3. kvartal 2019.pdf
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Pejle-
mærke

Kilde: BoSoc
Note: Følgende områder indgår i helbredsbetinget ydelse: Kontanthjælp - ikke aktivitetsparate, Revalidering, Ledighedsydelse, Sygedagpengeforløb over 8 uger, Førtidspension, 
Ressourceforløb, Uddannelseshjælp - ikke uddannelsesparate, Jobafklaring, Mistet dagpengeret.
Resten er: A-dagpenge, Kontanthjælp aktivitetsparate og jobparate, Sygedagpenge under 8 uger, Integrationsydelse, Fleksjob, Folkepension, SU, Barsel og øvrig orlov, Uddannelseshjælp 
uddannelsesparate.

Punkt 3, Bilag 2: Bilag 1 MSBs Mål og Resultater 3. kvartal 2019.pdf
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Rådmandsmål: Flere hjemløse kommer i varig bolig

Andel borgere, der vender tilbage til forsorgshjem efter 
udskrivelse til egen bolig, skal falde

RESULTAT
I 3. kvartal vendte 10% af borgerne tilbage til et forsorgshjem inden for det første år efter, at de var 

blevet udskrevet til egen bolig (16 unikke borgere). Det er lavere end tidligere. 

På forsorgshjemene er der særlig fokus på udredning af borgerne, så myndighed får grundlag for at 

visitere borgerne til relevant bolig og den fornødne støtte, så borgerne kan forblive i egen bolig. 

Implementeringen af Masterplanen for hjemløse og til førelse af yderligere midler til hjemløseområdet 

forventes at bidrage til at flere tidligere hjemløse formår at blive i egen bolig.

R 2016 R 2017 R 2018
3. kvt. 

2019

Andel tilbagevendte til 

forsorgshjem efter udskrivning til 

egen bolig
8% 7% 12% 10%

Flere tidligere hjemløse skal komme i varig bolig

Andelen af borgere, der vender tilbage til et forsorgshjem inden for det første år efter udskrivning til egen bolig, 

følges med nøgletal.

Kilde: Beregninger ud fra forsorgshjemenes egne registreringer i CSC.
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Rådmandsmål: Børn i familier på kommunal overførselsindkomst

Antallet af børn med forældre på overførselsindkomst skal falde

RESULTAT
Pr. ultimo september 2019 er antal børn af forældre på overførselsindkomst 3.099 og andelen af børn med 

forældre på overførselsindkomst er 4,8% 

Børnene har forældre, hvor begge forældre eller den enlige forældre på et givet tidspunkt har været på 

kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, jobafklaring, 

ressourceforløb eller førtidspension i mere end et år.

Kilde: KMD-aktiv, KMD-sygedagpenge, KMD-pension, FASIT og Borgerdata. 
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31. oktober 2019
Side 1 af 6

Til: Drifts- og koordinationsudvalget
MSBs forventede regnskab ultimo september 2019 

I dette notat opgøres det forventede regnskab for hvert af de 6 nye driftsom-
råder i MSB samt Stabe og det tværgående område.

Da der blot er tale om en ”overbygning” på de forventede regnskaber fra de 
gamle driftsområder er det ikke muligt at give afgrænsede forklaringer på 
mer- eller mindreforbrug på de nye driftsområder. 

Det forventede merforbrug for alle 6 driftsområder er faldet fra 124 mio. til 
106 mio. kr. siden opfølgningen ultimo maj/juli. De 18 mio. kr. fordeler sig så-
ledes, at det er det tidligere beskæftigelsesområde, der forbedrer forventnin-
gen med 10 mio. kr., og det tidligere socialområde forbedrer forventningen 
med 8 mio. kr. Beskæftigelsesområdet har modtaget en engangssærbevil-
ling på 10 mio. kr. vedrørende omstilling i forbindelse med nedlæggelse af 
arbejdsmarkedscentrene. Forbedringen på socialområdet drejer sig hoved-
sageligt om udskydelse af køb af Vidtskuevej til 2020. 

Forventet regnskab 2019 i forhold til budget, i 1.000 kr.

Organisatorisk enhed
Forventet 

budget
Forventet for-

brug
Forventet 

merforbrug
    
I alt, MSB 3.408.923 3.482.439 73.516

I alt, driftsområder 3.135.638 3.241.901 106.263

Familier, Børn og Fællesskaber 633.765 663.945 30.179

Unge, Job og Uddannelse 792.536 825.855 33.319

Voksne, Job og Handicap 844.924 909.600 64.676

Job, Udsatte og Socialpsykiatri 387.846 375.652 -12.193

Job og Virksomhedsservice 182.243 177.584 -4.659

Job, Sundhed og Ydelse 294.324 289.265 -5.059

Stab/Tværgående MSB 273.285 240.538 -32.747

I 2019 er der på flere driftsområder budgetteret over den økonomiske ram-
me, som området er tildelt. Dette dækker over budgetterede brug af opspa-
ring, indfasning af trapper på spareforslag o.l. I nedenstående tabel er op-
gjort det forventede resultat set i forhold til rammen.

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Mål, Økonomi og Boliger
Aarhus Kommune

Ressourcestyring
Jægergården, 
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

E-mail:
social@aarhus.dk
Direkte e-mail:
sio@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sagsbehandler:
Sidsel Oksbjerg

Punkt 3, Bilag 3: Bilag 2 Samlet notat om forventet regnskab for MSB per ultimo september 2019.docx
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Forventet regnskab 2019 i forhold til rammen, i 1.000 kr.

Organisatorisk enhed
Forventet 

ramme
Forventet for-

brug

Underskud ift. 
forventet 

ramme
    
I alt, MSB 3.336.623 3.482.439 145.816

I alt, driftsområder 3.096.085 3.241.901 145.816

Familier, Børn og Fællesskaber 622.734 663.945 41.211

Unge, Job og Uddannelse 780.086 825.855 45.769

Voksne, Job og Handicap 840.017 909.600 69.583

Job, Udsatte og Socialpsykiatri 381.433 375.652 -5.781

Job og Virksomhedsservice 178.978 177.584 -1.394

Job, Sundhed og Ydelse 292.837 289.265 -3.572

Stab/Tværgående MSB 240.538 240.538 0

Nedenfor ses en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab på 
de enkelte driftsområder. Det forventede regnskab er her også splittet op på 
forventet resultat for hhv. socialområdet og beskæftigelsesområdet.

Forventet regnskab Børn, Familier og Fællesskaber 2019 i forhold til 
budget, i 1.000 kr. 

Organisatorisk enhed

Ajourført 
budget 

(Forventet 
budget)

Forventet 
regnskab per 

ultimo 
Forventet 

merforbrug

  september  
Børn, Familier og Fællesskaber 633.765 663.945 30.179

Tidligere Socialforvaltning 633.765 663.945 30.179

BFF Myndighed 479.515 508.554 29.039

BFF Udfører 144.139 154.058 9.919

BFF Centralt 10.111 1.332 -8.779
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Forventet regnskab Unge, Job og Uddannelse 2019 i forhold til budget, 
i 1.000 kr.

Organisatorisk enhed

Ajourført 
budget (For-
ventet bud-

get)

Forventet 
regnskab per 

ultimo 
Forventet 

merforbrug

  september  
Unge, Job og Uddannelse 792.536 825.855 33.319

Tidligere Socialforvaltning 575.195 607.012 31.817

UJU Myndighed 462.406 497.181 34.774

UJU Udfører 114.297 116.461 2.164

UJU Centralt -1.508 -6.629 -5.121

Tidligere Beskæftigelsesforvaltning 217.341 218.843 1.502

UJU Løn og øvrige udgifter 112.206 111.470 -736

UJU Bevillinger til indsats 105.135 107.373 2.238

Forventet regnskab Voksne, Job og Handicap 2019 i forhold til budget, 
i 1.000 kr. 

Organisatorisk enhed

Ajourført 
budget (For-
ventet bud-

get)

Forventet 
regnskab per 

ultimo 
Forventet 

merforbrug

  september  
Voksne, Job og Handicap 844.924 909.600 64.676

Tidligere Socialforvaltning 844.924 909.600 64.676

VJH Myndighed 749.026 811.389 62.363

VJH Udfører 76.924 87.331 10.408

VJH Centralt 18.974 10.880 -8.094
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Forventet regnskab Job, Udsatte og Socialpsykiatri 2019 i forhold til 
budget, i 1.000 kr.

Organisatorisk enhed

Ajourført 
budget (For-
ventet bud-

get)

Forventet 
regnskab per 

ultimo 
Forventet 

merforbrug

  september  
Job, Udsatte og Socialpsykiatri 387.846 375.652 -12.193

Tidligere Socialforvaltning 255.369 248.707 -6.661

JUS Udfører 223.471 223.178 -293

JUS Centralt 31.898 25.530 -6.368

Tidligere Beskæftigelsesforvaltning 132.477 126.945 -5.532

JUS Løn og øvrige bevillinger 84.288 84.495 207

JUS Bevillinger til indsats 48.189 42.450 -5.739

Forventet regnskab Job og Virksomhed 2019 i forhold til budget, i 1.000 
kr.

Organisatorisk enhed

Ajourført 
budget (For-
ventet bud-

get)

Forventet 
regnskab per 

ultimo 
Forventet 

merforbrug

  september  
Job og Virksomhed 182.243 177.584 -4.659

Tidligere Beskæftigelsesforvaltning 182.243 177.584 -4.659

JV Løn og øvrige udgifter 106.075 105.963 -112

JV Bevillinger til indsats 76.168 71.621 -4.547
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Forventet regnskab Job, Sundhed og Ydelse 2019 i forhold til budget, i 
1.000 kr.

Organisatorisk enhed

Ajourført 
budget (For-
ventet bud-

get)

Forventet 
regnskab per 

ultimo 
Forventet 

merforbrug

  september  
Job, Sundhed og Ydelse 294.324 289.265 -5.059

Tidligere Socialforvaltning 69.843 67.075 -2.768

JSY Udfører 67.863 65.502 -2.362

JSY Centralt 1.980 1.573 -407

Tidligere Beskæftigelsesforvaltning 224.481 222.190 -2.291

JSY Løn og øvrige udgifter 178.339 177.558 -781

JSY Bevillinger til indsats 46.142 44.632 -1.510

Det forventede regnskab for de 6 nye driftsområder i 2019 er baseret på for-
ventede regnskaber fra de gamle forvaltninger/driftsområder. Det er specielt 
socialområdet der er udfordret af at aflægge forventet regnskab på den nye 
organisation grundet et behov for en række nødvendige systemmæssige og 
tekniske omlægninger til de nye driftsområder – ikke mindst på bestillerom-
rådet. Af den grund er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at udarbejde 
forventet regnskab for de nye driftsområder på samme måde som for den 
gamle organisation. 
Fremgangsmåden bag nærværende forventede regnskab har derfor været 
at fordele det forventede forbrug for 2019 på de nye driftsområder rent be-
regningsteknisk, og sammenholdt dette med de nye driftsområders budget-
ter. 

Fordelingen af det forventede forbrug har fulgt samme metode som budget-
delingen for de nye driftsområder. Det forventede forbrug på områder/opga-
ver/afdelinger, der entydigt er placeret i ét driftsområde placeres således 
dér, hvor opgaveansvaret og budgettet er placeret. Et eksempel på dette er 
udbetaling af merudgifttsydelse til voksne (SEL §100), hvor budgettet – og 
dermed forbruget – entydigt ligger på Voksne, Job og Handicap. 
Det forventede forbrug på områder, der går på tværs af flere nye driftsområ-
der, er fordelt efter samme fordelingsnøgle som budgettet er fordelt efter. 
Dette gælder eksempelvis udgifter for borgere, der har behov for længereva-
rende ophold i boformer (SEL §108). Her er forbruget fordelt mellem Unge, 
Job og Uddannelse og Voksne, Job og Handicap efter den nøgle som bud-
gettet blev fordelt efter. Nøglen er beregnet på baggrund af den registrerede 
aktivitet af hhv. 18-29-årige og 30-66-årige.1

1 Borgere i årgang 1989 og 1990 visiteres fra start af den nye organisation af VJH, 
der også afholder udgiften.
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Fremgangsmåden, hvor fordelingen af det forventede forbrug sker rent be-
regningsteknisk, betyder, at der kan være en vis usikkerhed i det forventede 
regnskab indenfor de enkelte nye driftsområder. Det samlede forventede re-
sultat på tværs af driftsområderne udtrykker dog ikke en større usikkerhed 
end der normalt er forbundet med forventet regnskab.
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Indstilling

Headspace 
Snitflader og overgange mellem tilbud der relaterer sig til 
Headspaces målgruppe

1. Resume 
Byrådet har i forbindelse med budget 2020 besluttet at af-
sætte 0,8 mio.kr. i budgetforlig af 2020 til samarbejde 
med Headspace, som er et åbent rådgivningstilbud hen-
vendt til unge i alderen 15-26.
Vedlagte notat belyser overgange og snitflader til andre 
beslægtede tilbud i Aarhus Kommune

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:

1) At sagen drøftes.

3. Baggrund
-
4. Effekt
-
5. Ydelse
-
6. Organisering 
-
7. Ressourcer

Antal tegn: 747Fagligt sekretariat

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: beskaeftigelse@aarhus.dk

Sagsnummer: 19/000297-24

Sagsbehandler: Ellen Pedersen

Tlf.: 5157 6449 

E-post: ellpe@aarhus.dk

Til Rådmanden
Fra Fagligt Sekretariat
Dato 8. november 2019
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Fremtidige snitflader og overgange mellem tilbud, der relaterer 
sig til Headspaces målgruppe

Til Rådmanden
Til Orientering

Baggrund
Headspace er en frivillig organisation, der tilbyder børn og unge i alderen 12-
25 år, som oplever små eller store problemer (ensomhed i skolen, angst, 
sorg mv.), anonym og gratis rådgivning hos frivillige ungerådgivere. Heads-
pace har centre i 18 kommuner og samarbejder med regionerne flere steder 
i landet.

Der er i budgetforlig 2020 afsat 0,8 mio. kr. i hvert af årerne 2020 og 2021 
som tilskud til etablering af Headspace. Af forligsteksten fremgår det, at der 
skal indgås en samarbejdsaftale med Headspace, hvori der bl.a. skal følges 
op på, hvor mange borgere der anvender tilbuddet, ligesom der også skal 
fastlægges vilkår for eventuel videreførelse af tilskuddet. 

Den 20. november 2019 afholdes et møde mellem direktør i Headspace, Tri-
ne Hammershøy, og forvaltningschef Vibeke Jensen og driftschef for Unge, 
Job og Uddannelse Grete Østergaard. 

Tilbud der er relevante for Headspaces målgruppe
MSB har været i dialog med MBU og MSO med henblik på en kortlægning af 
de eksisterende frivillige og kommunale tilbud, som har snitflader med He-
adspaces målgruppe og den ydelse, som Headspace leverer.  

Frivillige tilbud - eksempler
Af frivillige tilbud som MSB samarbejder med kan f.eks. nævnes:

 Café Husrum tilbyder samtalegrupper, netværksgrupper og sociale 
arrangementer til unge i alderen 16-30 år som føler sig ensomme. 

 Fundamentet tilbyder gratis behandlinger, rådgivning, fællesskab og 
alment menneskeligt nærvær. Fundamentets tilbud går på tværs af 
aldersgrupper, men stedets brugere er primært i målgruppen 18-35 
år.

 ”Gråvejr i Ungdommen” er et netværk bestående af flere ung-
domsorganisationer (f.eks. Ventilen i Aarhus, Sind Ungdom Aarhus 
m.fl.). ”Gråvejr i Ungdommen” har fokus på unges ensomhed og 
mentale sundhed og trivsel og er for unge i alderen 16-30 år.

 Børns Vilkår åbner telefoner i Aarhus, jf. pressemeddelelse af. 6. 
november:  https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/bornetelefonen-
abner-i-aarhus-nu-kan-endnu-flere-born-fa-hjaelp?publishe-
rId=2720852&releaseId=13582450

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Fagligt sekretariat
Aarhus Kommune

Ledelse og Politisk betjening
Jægergården, Værkmestergade 
15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 87 13 41 63

E-mail:
social@aarhus.dk
Direkte e-mail:
nikat@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sagsbehandler:
Kathrine Nielsen
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Kommunale tilbud - eksempler
Der er derudover en række kommunale tilbud både fra MSB og MBU. 

 Ungekontakten tilbyder rådgivning og forebyggende rådgivningsfor-
løb for 14-17-årige (MSB).

 Cyberhus.dk tilbyder gratis online rådgivningstilbud for 9-23-årige 
udsatte unge (MSB).

 Der tilbydes Gratis Psykologhjælp til børn og unge op til 27 år – til-
buddet er et åbent og anonymt tilbud (MSB/MBU).

 ”Unge på vej videre” tilbyder individuelle samtaler og støtte til unge 
mellem 18 og 30 år, der ønsker at forandre livet i en positiv retning 
med henblik på job og uddannelse (MSB).

 Mestringsgrupper er et gruppetilbud til borgere mellem 18-65 år, der 
har en psykisk sygdom eller sårbarhed. Der er fem typer mestrings-
grupper (MSB).

 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har fokus på børn og 
unge i alderen 0-18 år og deres trivsel, læring og udvikling. PPR un-
derstøtter primært de professionelle til at lykkes med at skabe læ-
ringsfællesskaber, hvor mange forskellige børn og unge kan trives, 
lære og udvikle sig (MBU). 

 Fraværsteamet arbejder sammen med skolens ledelse om, hvordan 
de kan få eleven tilbage i skole. Metoden er, at der igennem en ana-
lyse af forholdene omkring eleven sammen med skolen laves en re-
alistisk handleplan for elevens fremmødeudvikling (MBU). 

MBU og MSB er desuden aktuelt en del af et satspuljeprojekt, der har til for-
mål at styrke samarbejdet på tværs af kommunale aktører og Region Midtjyl-
land med ”Fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien”. 
Projektet har som overordnet målsætning at nedbringe antallet af børn og 
unge, der udvikler angst og depression for på samme tid at øge trivslen hos 
denne målgruppe. Formålet er at undervise og vejlede børn, forældre og 
fagprofessionelle i at afhjælpe symptomer på lettere angst og depression. 

Aktuelle snitflader og overgange mellem tilbuddene
Der er en række frivillige og kommunale tilbud til Headspaces målgruppe, 
hvormed etableringen af et Headspace-center i Aarhus er et supplement til 
de nuværende tilbud. 

Headspaces målgruppe er børn og unge mellem 12-25 år. Sammenlignet 
med nuværende frivillige og kommunale tilbud med snitflader til Headspaces 
ydelse, så henvender størstedelen af de nuværende tilbud sig til unge over 
14-16 år. MSB har dog to tilbud, gratis psykologhjælp og cyberhus.dk, hvor 
også børn ned til 12 år kan få hjælp. Headspaces målgruppe har således 
mulighed for også at få tilbud fra øvrige frivillige og kommunale tilbud i Aar-
hus Kommune. Tilbuddene har karakter af rådgivning, hvoraf nogle tilbud 
har individuelle samtaler, mens andre tilbud primært er gruppebaserede. 
Børn og unge, der får rådgivning hos Headspace, kan således også gøre 
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brug af eksisterende tilbud sideløbende med deres kontakt til Headspace, 
hvis de har behov for ekstra rådgivning, eller hvis de ønsker det som et sup-
plement. 

På baggrund af ovenstående har Headspace størst snitflade til øvrige frivilli-
ge og kommunale tilbud for børn og unge over 14-16 år. 

Overvejelser om modeller/udfordringer ved etablering af Headspace i 
Aarhus Kommune
Det er frivillige ungerådgivere, der rådgiver målgruppen på Headspace, 
mens det er uddannet personale, der varetager vejledning og rådgivning på 
de kommunale tilbud. De frivillige ungerådgivere kan noget andet, end det 
uddannede personale, hvormed Headspace og kommunale tilbud kan sup-
plere hinanden godt. Der bør dog være særlig opmærksomhed på at have et 
tæt samarbejde med Headspace, der sikrer, at de henviser de børn og unge, 
der med fordel kunne få gavn af tilbuddene i kommunalt regi. Ungdomscen-
tret vil gerne have et tæt samarbejde med Headspace for at sikre gensidig 
udveksling og sparring. 

En model der kunne imødekomme ovenstående udfordring kunne være, at 
der skal være en fremskudt medarbejder på Headspace som en del af sam-
arbejdsaftalen mellem Headspace og Aarhus Kommune.
Eksempelvis har Region Syddanmark og Headspace et samarbejde, der in-
kluderer, at alle Headspace-centre i Region Syddanmark har tilknyttet en re-
gional medarbejder, som bl.a. har til formål bidrage med supervision af de 
frivillige i Headspace samt vurdere, hvorvidt nogle af Headspaces brugere 
skal tilbydes psykiatrisk hjælp. Region Syddanmark har oplyst til MSB, at de 
oplever det pågældende samarbejde som positivt, og at det medvirker til, at 
de unge, der har brug for psykiatrisk hjælp, får hurtig hjælp i kraft af den 
fremskudte medarbejder i Headspace. Region Syddanmark afholder udgif-
terne (8 timer pr. uge) til den fremskudte medarbejder. 

En anden model kunne være, at der skal tages højde for, at Headspace pla-
ceres i lokaler - sammen med eller tæt på - et af de kommunale tilbud, der 
har snitflader med Headspace, således der kan sikres et tæt samspil og en 
kobling til de kommunale tilbud. Dette vil også medvirke til, at Headspace i 
højere grad vil have forudsætningerne for at kunne henvise børn og unge, 
der kunne have gavn af øvrige eller andre tilbud i kommunalt regi. På sam-
me måde vil kommunale tilbud kunne henvise børn og unge til Headspaces 
tilbud, hvis børnene eller de unge er udenfor det konkrete tilbuds målgruppe 
men indenfor Headspaces, eller hvis det vurderes, at Headspace vil kunne 
imødekomme barnets/den unges behov. 

Det skal aftales med Headspace, hvordan der følges op på, hvor mange bor-
gere, der anvender tilbuddet med henblik på en vurdering af, hvordan til-
skuddet eventuelt kan videreføres. 
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Headspace bør desuden inviteres med til dialogmøderne for frivilligforenin-
gerne – dels …………..
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Indstilling

Orientering om proces for genetablering af 
økonomisk balance i MSB

1. Resume 
På baggrund af Budgetforlig 2020 har direktionen iværksat 
en struktureret proces for at sikre økonomisk genopretning 
i MSB. 
Fokus på kort sigt er at sikre økonomisk balance i MSB for 
2020, både med tiltag indenfor hvert driftsområde samt 
med tværgående bidrag til initiativer som særligt under-
støtter de tre mest økonomisk udfordrede driftsområder 
(Balanceplan 2020). 
Sideløbende planlægges en proces med fokus på at sikre 
den økonomiske balance på længere sigt, herunder inddra-
gelse af gældsafvikling, imødegåelse af demografi mv. 
samt udvikling af indsatser sammen med relevante samar-
bejdspartnere i og udenfor Aarhus Kommune (Stabilise-
ringsplan 2030). 
Hvert af de to fokus danner grundlag for de to orienterin-
ger til Byrådet, som blev bestilt i Budgetforlig 2020.

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Rådmanden tager orienteringen om arbejdet med at 
sikre økonomisk balance til efterretning med henblik på fo-
relæggelse på Koordineringsmøde d. 18. november og ef-
terfølgende møde i forligskredsen 27. november. 

Til Rådmanden
Fra Mål, Økonomi og Boliger
Dato 8. november 2019
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3. Baggrund

Balanceplan 2020:
I Budgetforliget for 2020 bliver MSB bedt om at præsente-
re en indstilling til Byrådet primo 2020, indeholdende føl-
gende punkter:
 Hvordan de tilførte midler udmøntes mere konkret?
 Hvilke tiltag der bør sættes i gang for at opnå balance 

på området?
 Hvordan eventuelle justeringer af serviceniveauet gen-

nemføres?
 Inddragelse af effektiviseringstiltag fra SUV-analysen

På denne baggrund har Direktionen igangsat en proces 
med følgende hovedelementer:
 Indstilling udarbejdes og behandles i Byrådet i marts 

2020 
 Indstillingen vil vise, hvordan MSB forventer at kunne 

sikre et regnskab for 2020 i økonomisk balance
 Indstillingen beskriver tiltag, der sættes i gang for at 

skabe økonomisk balance i 2020, herunder de eventu-
elle justeringer i serviceniveauet som kendes på kort 
sigt

 Indstillingen præsenterer, hvordan MSB griber det 
langsigtede økonomiske genopretningsarbejde an

Stabiliseringsplan 2030:
MSB bliver desuden i Budget 2020 bedt om at præsentere 
en handleplan i første halvår 2020, indeholdende: 
 Handleplan for sikring af den fremtidige balance på det 

specialiserede socialområde
 Initiativer og indsatser udvikles i tæt samarbejde på 

tværs af afdelinger, Region Midtjylland, civilsamfund, 
mv.

På denne baggrund har Direktionen igangsat en proces 
med følgende hovedelementer:
 Indstilling udarbejdes og behandles i Byrådet juni 2020
 Der skal udarbejdes en plan for MSB’s arbejde med 

økonomisk balance på sigt, inkl. gældsafvikling, imøde-
gåelse af demografi og andre fremtidige udfordringer, 
herunder beskrivelse af eventuelle justeringer i service-
niveauer.
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 Der skal udarbejdes en plan for, hvordan initiativer og 
indsatser udvikles i samarbejde med MBU, MSO, Region 
Midtjylland, civilsamfundet, mv. 

4. Effekt
Med et udtalt fokus på igangsættelse og opfølgning af virk-
somme håndtag forventes effekten af Balanceplan 2020 og 
Stabiliseringsplan 2030 at sikre økonomisk balance. 

5. Ydelse
Processen med at kvalificere konkrete tiltag indenfor de 
enkelte driftsområder samt tiltag på tværs er i gang. Gen-
vurdering af potentialer i allerede godkendte genopret-
ningsplaner indgår som et vigtigt element heri. 
Når kvalificeringen af realistiske tiltag med tilstrækkeligt 
potentiale er afsluttet, præsenteres Rådmandsmødet for 
tiltagene, herunder eventuelle justeringer af udvalgte ser-
viceniveauer.

6. Organisering 
Alle drifts- og stabschefer har et medansvar for at sikre 
økonomisk balance indenfor eget driftsområde samt ved at 
bidrage med tværgående initiativer, som understøtter de 
særligt udfordrede driftsområder.

Tids- og procesplan fremgår af denne oversigt:

TIDS- OG PROCESPLAN BALANCEPLAN 2020 OG STABILISERINGSPLAN 2030

20. sept.

Budgetforlig 2020:

 60/69 mio. kr. tilføres socialområdet 

 25/30 mio. kr. investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet 

 26 mio. kr. i tilførte demografimidler

 En række mindre beløb, særligt socialområdet

3. okt. Oplæg til tids- og procesplan for Balanceplan 2020 og Stabiliseringsplan 
2030 drøftes på Direktionsmøde. 

9. okt.

Direktionen orienterer på Drifts- og Koordineringsmøde om opgave og 
tidsplan. 

Med baggrund i Budget 2020 er den primære opgave at fordele ansvaret 
for at følgende opnås:

 Isoleret økonomisk balance i 2020 (Balanceplan 2020) 
 Økonomisk balance på området på sigt, dvs. plan for gældsafvik-

ling og imødegåelse af fremtidige udfordringer (Stabiliserings-
plan 2030)
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23. okt.
Drifts- og Koordineringsmøde: Temamøde om økonomistyring og økono-
misk balance. 

Indlæg fra alle drifts- og stabschefer om hvordan de tilgår deres opgave.

Uge 43-46 Konkretisering af idéer og tiltag

12. nov. Rådmanden orienteres om proces for genetablering af økonomisk balan-
ce i MSB

12. nov.

Ekstraordinært Økonomimøde i Drifts- og koordineringsmødekredsen 
med særligt fokus på Balanceplan 2020.

Driftschefer for Børn, Familier og Fællesskaber, Unge, Job og Uddannelse 
samt Voksne, Job og Handicap fremlægger et bud på, hvordan driftsom-
rådet kommer i økonomisk balance i 2020.

Øvrige drifts- og stabschefer fremlægger bud på, hvordan de kan bidra-
ge til økonomisk balance i 2020.

Uge 46-51 Fortsat konkretisering af idéer og tiltag, samt vurdering af økonomisk 
potentiale – i forlængelse af Ekstraordinært Økonomimøde

18. nov. Rådmanden orienterer om processen for genetablering af økonomisk ba-
lance i MSB på K-møde med Borgmesteren

27. nov. Rådmanden orienterer om processen for genetablering af økonomisk ba-
lance i MSB på Forligskredsmøde

16. dec. Evt. Ekstraordinært Økonomimøde om økonomisk balance (reserveret)

8. jan. Drifts- og Koordineringsmøde: Drifts- og stabschefer fremlægger plan for 
deres del af Balanceplan 2020 og Stabiliseringsplan 2030

14. jan. Rådmanden forelægges Balanceplan 2020 og Stabiliseringsplan 2030

Uge 3-4 Tilpasning, jf. bemærkninger fra Rådmandsmøde

27. jan Forelæggelse af Balanceplan 2020 (og Stabiliseringsplan 2030) på K-mø-
de mellem Rådmand og Borgmester

Uge 6 Indstilling til Byrådet om Balanceplan 2020 udarbejdes og godkendes af 
Direktionen

18. feb. Indstilling om Balanceplan 2020 på Rådmandsmøde til godkendelse

19. feb. Indstilling om Balanceplan 2020 sendes til Byrådsservice (fast frist). 
Indstillingen er afklaret med BA.

2. marts Indstilling om Balanceplan 2020 på Magistratsmøde

11. marts Indstilling om Balanceplan 2020 på Byrådsmøde

18. marts Mulighed for udvalgsbehandling af Balanceplan 2020 (Social- og Beskæf-
tigelsesudvalgsmøde)

25. marts Mulighed for 2. behandling af Balanceplan 2020 på Byrådsmøde. 

Foråret Udarbejdelse af elementer i Stabiliseringsplan 2030

Juni Indstilling om Stabiliseringsplan 2030 på Byrådsmøde
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7. Ressourcer
Den foreløbige forventede økonomiske ubalance for MSB i 
2020 er beregnet til at være 143 mio. kr. 
Heraf er den økonomiske udfordring særlig udtalt for de 
tre driftsområder med myndighedsansvar i forhold til ser-
viceloven (Børn, Familier og Fællesskaber, Unge, Job og 
Uddannelse samt Voksne, Job og Handicap), hvor ubalan-
cen tilsammen udgør 123 mio. kr.

Estimatet på ubalancen i 2020 skal tages med forbehold, 
da beregningerne på nuværende tidspunkt kun er mulige 
at udarbejde på et overordnet grundlag. 
Den foreløbige beregning af ubalancen i 2020 viser imid-
lertid, at på trods af det generelle nettoløft i budgetforliget 
for 2020 er den samlede ubalance stort set uændret i for-
hold til det seneste estimat for ubalancen i 2019 på 146 
mio. kr. 

Den disponible del af budgetløftet udgør 50 mio. kr., da 
MSB ud af det generelle budgetløft på 69 mio. skal selv 
finde 9 mio. kr., ligesom yderligere 9,9 mio. kr. er øre-
mærket hjemløseindsats, værested, stofindtagelsesrum og 
sociale viceværter. 

Budgetløftet modsvares imidlertid af en række andre fak-
torer, hvoraf de væsentligste er:
 I det seneste estimat for ubalancen for 2019 på 146 

mio. kr. indgår en række positive engangsforhold, som 
alene er gældende i 2019 og dermed ikke kan medta-
ges i 2020 (15 mio. kr.)

 Besparelserne fra Budget 2019 har en stigende profil til 
2020. I det omfang denne stigende profil ikke er hånd-
teret forøges ubalancen tilsvarende (31 mio. kr.)

 Der forventes øgede udgifter som følge af ungdomskri-
minalitetsreformen (Unge, Job og Uddannelse), og der 
er kun et delvist rammeløft i form af Lov & Cirkulære-
kompensation. Ubalancen forventes forringet med netto 
7 mio. kr., men der kan være tale om en undervurde-
ring af de forudsatte udgifter og dermed af den forven-
tede ubalance. 
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Det skal desuden nævnes, at der i det seneste estimat for 
ubalancen i 2020 indgår en forudsætning om, at ud-
giftsvæksten, der følger af øget aktivitet/efterspørgsel, 
svarer til demografimidlerne. Det fremgår af analyserne af 
både voksenhandicapområdet og det socialpsykiatriske 
område, at dette formentlig er en optimistisk antagelse. 
Samtidig er det forudsat, at de ikke-øremærkede midler 
fra budgetforliget 2020 forbedrer det forventede regnskab 
og ikke medfører nye udgifter. Investeringskrav til de til-
førte budgetmidler kan dog øge merudgiften i 2020 isole-
ret set mod en forventet udgiftsreduktion på længere sigt.

Antal tegn: 9183Mål, Økonomi og BBB

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: okonomi@msb.aarhus.dk

Sagsbehandler: Janne Folden Bang

Tlf.: 89 40 34 55

E-post: jfb@aarhus.dk
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Em-
ne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 20. november 2019
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Rådhuset, Lokale 390

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Byrådshenvist sag: Indstilling om forslag fra ALT om forsøg 

med frie rammer på beskæftigelsesområdet
3. Status på MSB’s mål og økonomi, 3. kvartal 2019
4. Opfølgning på fællesmøde med Region Midtjyllands Psykia-

tri- og Socialudvalg
5. Årshjul 2020
6. Udvalgsseminar 2020
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: Liv Gro Jensen

Tid: 16.30 – 16.35 (5 min.)

Bilag: 
- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 

20. november 2019.

2. Byrådshenvist sag: Indstilling om forslag fra ALT om for-
søg med frie rammer på beskæftigelsesområdet

Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 28. august 
2019 sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

På udvalgsmødet den 4. september 2019 blev sagen drøftet og 
udsat til yderligere behandling på et senere møde.

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Social- og Beskæftigelsesforvalt-
ningen
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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Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.35 – 17.00 (25 min.)

Bilag:

3. Status på MSB’s mål og økonomi, 3. kvartal 2019

Baggrund/formål: udvalget orienteres om status på MSB’s mål 
og økonomi 3. kvartal 2019. 

Metode: Mundtlig drøftelse 

Ansvarlig: Bjarne Høyer Andresen/Lotte Henriksen/Vibeke Jen-
sen

Tid: 17.00 – 17.25 (25 min.)

Bilag:

4. Opfølgning på fællesmøde med Region Midtjyllands Psy-
kiatri- og Socialudvalg

Baggrund/formål: udvalget orienteres om status på opfølg-
ningspunkterne fra fællesmødet mellem Region Midtjyllands Psy-
kiatri- og Socialudvalg og Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

Metode: Mundtlig drøftelse 

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.25 – 17.40 (15 min.)

Bilag:

5. Årshjul 2020

Baggrund/formål: udvalget bedes godkende årshjulet for 2020. 
I forbindelse med godkendelsen ønskes en drøftelse af, hvorvidt 
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der er flere af de kendte punkter, som bør gøres skriftlige af hen-
syn til tiden. 

I vedlagte årshjul er de skriftlige orienteringer markeret med 
rødt. 

Metode: Mundtlig drøftelse 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 17.40 – 17.50 (10 min.)

Bilag:

6. Udvalgsseminar 2020

Baggrund/formål: Den 27. januar 2020 i tidsrummet fra kl. 
9.00 – 16.00 afholdes der seminar for Social- og Beskæftigelses-
udvalget. 

Udvalgsmedlemmerne bedes komme med input til programmet, 
som der vil blive arbejdet videre.  

Metode: Mundtlig drøftelse 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 17.50 – 18.05 (15 min.)

Bilag:

7. Orienteringspunkter

A) Eventuel mundtlig orientering

Baggrund/formål: Eventuel mundtlig orientering. 

Metode: Mundtlig orientering 

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen

Tid: 18.05 – 18.10 (5 min.)
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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 be-
handling i byrådet fra Socialforvaltningen og Beskæftigelsesfor-
valtningen

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.10 – 18.15 (5 min.)

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

9. Evt.

Baggrund/formål: Udvalget drøfter eventuelt øvrige sager. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.15 – 18.20 (5 min.)

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

Seminar for Social- og 
Beskæftigelsesudvalget, januar 2020

1. Resume 
Den 27. januar 2020 afholdes der et seminar for Social- og 
Beskæftigelsesudvalget. Det er endnu ikke bestemt, hvor 
seminaret skal afholdes, men der er tidligere ytret ønske 
om, at det skal være i Aarhus.

Med henblik på at planlægge seminarets faglige program 
ønskes input til emner og temaer fra rådmandsmødet. 

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:

At 1) Rådmandsmødet drøfter mulige temaer til seminaret 
for Social- og Beskæftigelsesudvalget i januar 2020

At 2) seminaret dagsordensættes på mødet i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget den 20. november 2019 med hen-
blik på at indhente input til dagsordenen fra udvalgsmed-
lemmerne. 

3. Baggrund
Den 27. januar 2020 i tidsrummet fra kl. 9-16 afholdes der 
seminar for Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

Rådmandsmødet bedes komme med input til emner og 
temaer til den videre planlægning af programmet. Det fo-
reslås desuden, at seminaret dagsordensættes på ud-
valgsmødet den 20. november 2019 for at udvalgsmed-
lemmerne har mulighed for at komme med deres ønsker 
til programmet. 

Til Rådmandsmødet
Fra Fagligt Sekretariat
Dato 8. november 2019
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Vedlagt denne indstilling er et overblik over de emner og 
temaer, som udvalget har drøftet indgående på udvalgs-
møder samt blevet introduceret for på introduktionssemi-
naret i Odder samt på besøgsdage. 

4. Effekt
Intet at bemærke. 

5. Ydelse
Intet at bemærke.

6. Organisering 
Udvalgsseminaret planlægges af Fagligt Sekretariat. 

7. Ressourcer
Udgifterne forbundet med afviklingen af seminaret afhol-
des af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. 

Bilag
Bilag 1: Overblik

Tidligere beslutninger

Antal tegn: 1749Sagsnummer: 19/082632-2

Sociale Forhold og Beskæftigelse Sagsbehandler: Jan Gehlert

E-post: geja@aarhus.dk
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Notat

Til Rådmandsmødet
Til Orientering

Oversigt over emner, som udvalget er blevet introduceret til tid-
ligere på introduktionsseminar, besøgsdage og udvalgsmøder

I nedenstående skema er indsat et udpluk af de temaer, som udvalget har 
stiftet bekendtskab med på introduktionsseminaret i Odder, på besøgsdage 
med udvalget samt drøftet på udvalgsmøderne. Dette for at skabe et over-
blik over, hvad udvalget bl.a. tidligere er blevet introduceret til og har drøftet: 

Sted Emne
Introduktionsseminaret i 
Odder

Centrale strategier i MSB

Introduktionsseminaret i 
Odder

Gadeplanindsatsen i Udsatte Bydele

Introduktionsseminaret i 
Odder

Underretningsenheden 

Introduktionsseminaret i 
Odder

Langtidsledige ta’r teten

Introduktionsseminaret i 
Odder

Projekt Tættere på Familien

Introduktionsseminaret i 
Odder

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Introduktionsseminaret i 
Odder

Voksenhandicap Gentænkt

Besøgsdag oktober 2018 Somali Food
Besøgsdag oktober 2018 Boligsociale Indsatser i Viby
Besøgsdag november 2019 Den Kommunale Ungeindsats
Besøgsdag november 2019 Psykiatriens Hus
Besøgsdag november 2019 Atlass Familieindsats
Udvalgsmøder Handicapområdet for Børn
Udvalgsmøder Masterplan på hjemløseområdet
Udvalgsmøder Sammenhæng i overgangen til voksenlivet
Udvalgsmøder Borgere på kanten af arbejdsmarkedet
Udvalgsmøder Ungehandlingsplanen
Udvalgsmøder Opgang til opgang

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Fagligt sekretariat
Aarhus Kommune

Ledelse og Politisk betjening
Jægergården, Værkmestergade 
15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

E-mail:
social@aarhus.dk
Direkte e-mail:
geja@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sag: 19/082632-2
Sagsbehandler:
Jan Gehlert

Punkt 7, Bilag 3: Oversigt over emner, som udvalget er blevet introduceret til tidligere på introduktionsseminar mv



Punkt 8: Bordrunde

8 / 8



Bordrunde

Punkt 8, Bilag 1: Bordrunde.docx


