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Referat
Rådmandsmøde
Rådmandsmøde
14-04-2020 12:00 - 14-04-2020 14:00
Digitalt møde via Microsoft Teams

Punkt 1: Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Referat

Referatet blev godkendt.

JLH orienterede om status for afholdelse af ledertræf i MSB, jf. de seneste retningslinjer for håndtering af
COVID-19.

Punkt 3: Tværgående stormøde på handicapområdet

Byrådet vedtog d. 28. august 2019 byrådsindstillingen vedr. handicapområdet for børn, hvori det fremgår,
at der skal afholdes årlige stormøder. Nærværende bilag præsenterer to forslag herfor - til drøftelse og
afklaring.

Det indstilles:
At 1) rådmanden beslutter, hvilket forslag der skal arbejdes videre med.

LH introducerede sagen og bilagets to forslag for afholdelse af et årligt stormøde inden for
handicapområdet.

• BHA bemærkede, at det kommende stormøde vedr. handicapområdet bør samkobles med
bæredygtighedsplanen.

Mødekredsen drøftede bilagets to forslag.

KW ønskede, at der arbejdes videre med bilagets forslag 1 - der stemmer overens med den oprindelige
byrådsbeslutning, som indstillingen henviser til.

• Den valgte model skal også tage højde for - og give fokus til - ungemålgruppen i form af overgangen
fra grundskolen.
• Bæredygtighedsplanens relevante spor skal være et centralt rammevilkår for MSB's inputs på
konferencen.

FS følger op.

I forbindelse med sagsbehandlingen opstod to relaterede spørgsmål:

1. KW mindedes, at der tidligere er blevet afholdt en lignende konference i rådhushallen med
samarbejdspartnere inden for handicapområdet. KW ønskede en tilbagemelding på, om det var et
unikt arrangement - eller om det er en tilbagevendende begivenhed, der - i givet fald - skal tages
højde for ved planlægningen af et stormøde. FS følger op.
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2. EKH ønskede en opfølgning på arbejdet med et initiativ vedr. cerebral parese, der - efter planen - skal
præsenteres for KW. FS følger op.

Punkt 4: Beskæftigelsesplan 2021, proces og mulige fokusområder

Det indstilles:
At 1): Forslag til fokusområder samt processen for udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen for 2021 (BP21,
red.) drøftes.

VJ introducerede indstillingen med dertilhørende, foreløbige forslag til fokusområder i BP21.

Mødekredsen drøftede forslag til fokusområder i BP21:

•Mødekredsen ønskede, at BP21 italesætter arbejdet med de lokalpolitiske mål mere tydeligt - og
nedtoner fokus på de nationale / ministermålene.
• EKH betonede, at BP21 skal indeholde et tydeligt fokus på justeringen af det lokale
beskæftigelsesmål.

Mødekredsen drøftede og konkluderede, at der er forskellige spor i beskæftigelsesindsatsen, som kræver
særegen handling:

1. Aktuelle initiativer i forbindelse med håndtering af COVID-19 og evt. åbning af samfundet
2. Lokale beskæftigelsesstrategier - evt. m. forligskredsen og / eller arbejdsmarkedspolitisk forum
3. Langsigtede initiativer (BP21).

VJ / FS følger op og udarbejder et overblik over de forskellige spor - til drøftelse på det kommende
(21.04.20) rådmandsmøde.

Med ovenstående bemærkninger in mente blev indstillinget godkendt.

Punkt 5: Orientering fra Magistraten

KW orienterede om det seneste (14.04.20, red.) møde i Magistraten.

Punkt 6: Orientering om udvalgsmødet

Mødekredsen drøftede dagsordenen for det kommende møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget
(22.04.20).

• LH orienterede om, at Metodecentret gerne vil stille op til at forklare resultaterne fra Tættere på
Familien. KW ønskede et udkast til en pressemeddelelse herom. Det er tidligere besluttet
(rådmandsmøde d. 3. marts), at FS koordinerer kommunikationen lokalt og med Metodecentret. FS
følger op.

Punkt 7: Bordrunde

VJ orienterede om, at Aarhus er vært for "Storstadskonferencen" i 2021. Hertil drøftede
mødekredsen mulige talere og initiativer til konferencen. VJ / FS følger op med en indstilling, som
udfolder konferencen på et kommende rådmandsmøde.

Mødekredsen drøftede Byrådets kommende regnskabsseminar.

Mødekredsen drøftede fordelingen af § 18-midler. LH orienterede om, at der dagsordensættes en
indstilling herom på et kommende rådmandsmøde.
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 Klik her for at angive tekst. side 1 af 4  

Indstilling 

 

Anvendelse af gavekort i behandling af rus-

middelproblematikker 

 

1. Resume  

Fra 1. januar 2020 har kommunerne fået mulighed for at 

anvende gavekort som led i social behandling af personer 

med et stofmisbrug med henblik på fastholdelse i behand-

ling. Det er muligt på grund af en revidering af Servicelo-

vens § 101. 

 

Rusmiddelcenter Aarhus (RCA) ønsker at anvende mulig-

heden for gavekort som led i den sociale behandling af 

personer med stofmisbrug. Formålet er at fastholde borge-

ren i behandlingen og herved øge effekten af behandlin-

gen.  

 

RCA har fra tidligere positive erfaringer med anvendelse af 

gavekort i behandlingen.  

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

At 1) Rusmiddelcenter Aarhus kan anvende gavekort i be-

handlingen af personer med stofmisbrug i Aarhus kommu-

ne. Anvendelse sker på baggrund af de retningslinjer, der 

er beskrevet under ydelser.  

 

3. Baggrund 

Folketinget har vedtaget lovforslag om en revideret § 101 i 

serviceloven samt en ændring i ligningsloven.  

 

Fra 1. januar 2020 er der hjemmel til at anvende gavekort 

i behandlingen af personer med stofmisbrug.  

Til Rådmanden 

Fra Job, Sundhed og Ydelse 

Dato 1. april 2020 
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Borgerne kan modtage gavekort uden at værdien heraf 

fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstaf-

hængige offentlige ydelser. Værdien af gavekort vil heller 

ikke skulle medtages i den skattepligtige indkomst.  

 

Med lovforslaget er alle personer, der er i behandling for et 

stofmisbrug efter servicelovens §101 i målgruppen for at 

kunne modtage gavekort i forbindelse med behandling.  

 

Der er endnu ikke tilsvarende lovhjemmel for behandling 

af personer med alkoholafhængighed.  

 

RCA har gode erfaringer med at anvende gavekort i for-

bindelse med udvikling af behandlingsmetoden MOVE.  

MOVE er en struktureret rusmiddelbehandling til unge mel-

lem 15 og 25 år, der kombinerer samtalebehandling med 

en række strukturelle elementer. Samtaleteknikkerne er 

Kognitiv adfærdsterapi og Den Motiverende samtale. De 

strukturelle elementer er:  

 Screeningsredskabet UngMap fra Aarhus Universitet 

 Behandlingsplan med fælles accepterede mål for 

behandlingen 

 Trivsel- og effektmåling, hvor borgeren skal svare 

på en række spørgsmål ved hver samtale 

 Gavekort på 200 ved hver anden samtale 

 Status på hvordan behandlingsforløbet forløber 

 SMS-påmindelser om aftaler 

 

RCA deltog i perioden 2014 til 2018 sammen med otte an-

dre kommuner i det forskningsprojekt, hvor MOVE blev 

udviklet og afprøvet. Forskningsprojektet blev ledet af So-

cialstyrelsen og Center for Rusmiddelforskning, Aarhus 

Universitet. 

 
Resultaterne af MOVE er blandt andet:  

 50 procent af de interviewede unge er stoffrie 9 

måneder efter indskrivning. 

 MOVE fastholder de unge i behandlingen og øger 

andelen af gennemførte behandlingsforløb 

 MOVE nedbringer andelen af unge, der begår krimi-

nalitet, og øger andelen af unge, der er i uddannelse 

 De unges trivsel er øget 
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RCA ønsker på baggrund af de gode resultater fra Metode-

projektet at benytte sig af muligheden for fremadrettet af 

anvende gavekort i behandlingen af borgere med misbrug. 

 

Under forskningsprojektet var der bevilliget dispensation 

til at anvende gavekort i behandlingen. Denne mulighed er 

nu gjort permanent med en revidering af Servicelovens 

§101.  

 

Det er jf. lovgivningen kommunalbestyrelsen, der beslut-

ter, hvorvidt kommunen skal anvende muligheden for ga-

vekort, som led i behandling af personer med misbrug. 

Beslutningskompetencen er delegeret til den politiske le-

delse i MSB. Rådmanden skal som led i beslutningen om at 

anvende gavekort i behandlingen fastlægge retningslinjer 

for anvendelse af gavekort samt beløb på gavekortet. Der 

er beskrevet forslag til retningslinjer under ydelser.   

 

4. Effekt 

Effekt af Metodeprojektet er undersøgt i en randomiseret 

kontrolleret undersøgelse. Evalueringen viste at behand-

lingsmetoden MOVE har en høj effekt i forhold til at borge-

ren opnår stoffrihed. Projektet viste, at gavekortet funge-

rede som et effektivt fastholdelseselement i 

behandlingsforløbet. Anvendelse af gavekort kan derfor 

være effektiv til at opnå stoffrihed på længere sigt, da ga-

vekortet fastholder borgeren i et behandlingsforløb over 

længere tid.  

 

Vive har gennemført en økonomiske evaluering af behand-

lingsmetoden MOVE og udgivet en rapport herom i 2019. 

Evalueringen viser at MOVE giver en nettogevinst efter det 

tredje år, og at metoden er omkostningseffektiv for den 

offentlige sektor sammenlignet med almindelig rusmiddel-

behandling. 

 

5. Ydelse 

RCA ønsker at anvende gavekort som led i behandlingen 

med følgende retningslinjer: 
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Gavekort anvendes i kombination med øvrige beskrevne 

elementer i MOVE, der samlet set har vist sig særdeles 

effektive. 

 

Behandleren og borgeren taler om gavekortets betydning 

for at styrke borgerens motivation og fastholdelse i be-

handlingen. Gavekortet inddrages derfor som et aktivt 

element i behandlingen.  

 

Borgeren får et gavekort på 200 kr. ved hver anden sam-

tale. Et MOVE behandlingsforløb består af 14 samtaler, 

hvilket betyder, at borgeren har mulighed for at få syv ga-

vekort. Udeblivelser uden afbud fra en samtale betyder, at 

borgeren mister muligheden for at få et gavekort.  

 

6. Organisering  

Alle procedurer og arbejdsgange vedrørende gavekort 

håndteres internt i RCA.  

 

Gavekort købes hos supergavekortet.dk og kan indløses 

online af borgeren.  

 

7. Ressourcer 

Omkostningerne for gavekort afholdes indenfor nuværen-

de budgetramme for RCA.  

 

 

 

 

Bilag  

Bilag 1: Move pjece 

 

 

 

Sagsnummer: 20/007919-15 

Job, Sundhed og Ydelse 

 

 Antal tegn: 5539 

 Sagsbehandler: Ida Bjerregaard/Anne Stol-

berg 

Tlf.: 89 40 20 00/89 40 11 90 

E-post: icc@aarhus.dk/stoan@aarhus.dk 
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MOVE – effektiv 
rusmiddelbehandling til unge

MOVE er en metode, som har vist sig effektiv til at behandle 
rusmiddelbrug hos unge mellem 15 og 25 år. 

Effektevalueringer viser, at MOVE er den mest effektive af fire 
afprøvede metoder. MOVE fastholder de unge i behandling, og 
50 procent af de unge, der er blevet interviewet ni måneder efter 
indskrivning i behandling, oplyser, at de er stoffrie. Desuden viser 
en økonomisk evaluering, at MOVE er økonomisk rentabel, og en 
implementeringsanalyse peger på, at der er sket et kompetenceløft 
blandt de behandlere, der arbejder med metoden. 

Effektevalueringerne og implementeringsanalysen er udarbejdet af 
Center for Rusmiddelforskning, og VIVE har lavet den økonomiske 
evaluering. Yderligere information om MOVE kan du finde i en manual 
og tilhørende undervisningsvideoer, som er udgivet af Center for 
Rusmiddelforskning og Socialstyrelsen. 

4 MOVE Struktureret, forstærkende rusmiddelbehandling
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Hvad er MOVE?

MOVE er en behandlingsmetode til unge i alderen 15 til 25 år med et 
behandlingskrævende rusmiddelbrug. 

MOVE er en ud af fire metoder, som blev afprøvet i Metodeprogrammet 
i perioden 2014-2018 i ni kommuner. Metodeprogrammet 
havde til formål at styrke det metodiske og systematiske arbejde i 
stofmisbrugsbehandlingen og øge anvendelsen af behandlingsmetoder, 
der har dokumenteret effekt, så: 

�� Flere unge bliver i stofmisbrugsbehandling, så længe de har et 
behandlingsbehov 

�� Flere unge bliver stoffrie 

�� Flere unge fastholder behandlingsresultater over tid.
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MOVE består af en screeningssamtale, en ugentlig behandlingssamtale 
12 gange og opfølgende behandling i seks måneder. 

Samtaleteknisk består MOVE af Den motiverende samtale og 
Kognitiv adfærdsterapi. Kognitiv adfærdsterapi er en systematisk 
og struktureret terapiform, som har til formål at lære den unge at blive 
opmærksom på negative automatiske tanker i problemsituationer og 
at blive opmærksom på forbindelsen mellem tanker, følelser og adfærd. 
Den motiverende samtale er en samarbejdende, ikke-dømmende 
og ikke-konfronterende kommunikationsform, der skal reducere 
ambivalens i arbejdet med at nå den unges mål. 

Målarbejde er centralt i MOVE, og den unges mål og målopnåelse er et 
fast tema i alle samtaler. 

Samtale 0: 
UngMap-screening

Primær behandling: 
en ugentlig samtale 
12 gange

Opfølgende 
behandling i 
seks måneder
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Foruden samtaleteknikkerne og arbejdet med mål består MOVE af disse 
strukturelle elementer:

UngMap er et redskab til screening af unge, som begynder i 
behandling. 

På baggrund af UngMap formulerer den unge og behandleren en 
behandlingsplan med fælles accepterede mål for behandlingsforløbet. 

Trivsels- og effektmonitoreringen (TEM) består af spørgsmål, 
som behandleren stiller den unge ved hver samtale i både 
primærbehandlingen og den opfølgende behandling. TEM er både et 
redskab til samtale og til at dokumentere effekten af behandlingen. 

Den unge får et gavekort på 200 kr. ved hver anden samtale.   
Behandleren og den unge taler om gavekortets betydning for at styrke 
den unges motivation og fastholdelse i behandlingen.

Efter hver fjerde samtale får den unge en skriftlig status på, hvordan 
behandlingen går.

Efter aftale med den unge sender behandleren sms’er med en 
påmindelse om næste samtale.
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Resultater af MOVE

Effekten af MOVE 

Center for Rusmiddelforskning har undersøgt effekten af MOVE i en 
randomiseret kontrolleret undersøgelse i ni danske kommuner. 460 
unge deltog i undersøgelsen, og de er blevet interviewet 3, 6, 9 og 21 
måneder, efter de begyndte i behandling.

Ni måneder efter indskrivning i behandling viser effektevalueringen, at 
MOVE er en effektiv metode til opnåelse af stoffrihed:

�� 50 procent af de interviewede unge er stoffrie 9 måneder efter 
indskrivning.

MOVE fastholder de unge i behandlingen og øger andelen af 
gennemførte behandlingsforløb:

�� De unge er gennemsnitligt i behandling i 6,8 måneder, inklusiv 
opfølgningsperioden. I anden almindeling behandling er den 
gennemsnitlige indskrivningslængde ca. 5,9 måneder 

�� De unge har færre udeblivelser fra samtalerne, og 49 procent 
gennemfører primærbehandlingen 

8 MOVE Struktureret, forstærkende rusmiddelbehandling
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�� De unge har gennemsnitligt modtaget 11 samtaler, inklusiv samtaler 
i opfølgningsperioden. I anden almindelig behandling modtager de 
unge gennemsnitligt 5,2 samtaler.

MOVE nedbringer andelen af unge, der begår kriminalitet, og øger 
andelen af unge, der er i uddannelse:

�� Ved indskrivning i behandlingen har 20 procent af de unge været 
involveret i kriminalitet indenfor de sidste 30 dage. Ni måneder 
efter har seks procent af de interviewede unge været involveret i 
kriminalitet inden for de sidste 30 dage 

�� Ved indskrivning har 51 procent af de unge deltaget i 
uddannelsesaktiviteter indenfor de sidste 30 dage. Ni måneder 
efter indskrivning deltager 66 procent af de interviewede i 
uddannelsesaktiviteter.

Desuden viser evalueringen, at MOVE reducerer opmærksomheds- og 
hyperaktivitetsproblemer hos de unge, og at deres trivsel er øget.  

Den gode effekt af MOVE er i store træk fastholdt 21 måneder efter 
de unges indskrivning i behandling. 47 procent af de unge, der er 
interviewet 21 måneder efter indskrivning, er stoffrie. 
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Implementering af MOVE

Center for Rusmiddelforskning har undersøgt implementeringen af 
MOVE i de ni kommuner, der har afprøvet metoden.

Undersøgelsen viser, at effekten af MOVE hænger sammen med, 
at metoden bliver fulgt stringent. Desuden viser undersøgelsen, at 
kommunerne har været gode til at anvende MOVE, og at der er sket et 
kompetenceløft blandt medarbejderne i anvendelsen af de terapeutiske 
metoder.  

Center for Rusmiddelforskning anbefaler ud fra undersøgelsen: 

�� At implementeringen af MOVE bliver ledet af en projektleder, og at 
der er en nøgleperson, som sikrer fokus på metode og struktur  

�� At behandlerne bliver undervist i metodens samtaleteknikker og 
strukturelle elementer 

�� At behandlerne får løbende supervision, blandt andet for at lære og 
fastholde samtaleteknikkerne 

�� At der både er politisk og ledelsesmæssig opbakning til 
implementeringen af MOVE.
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Økonomiske omkostninger og konsekvenser ved 
implementeringen af MOVE

VIVE har lavet en omkostningsvurdering og analyse af de økonomiske 
konsekvenser ved kommunernes brug af MOVE. 

Undersøgelsen viser, at MOVE giver en nettogevinst efter det 
tredje år, og at metoden er omkostningseffektiv for den offentlige 
sektor sammenlignet med almindelig rusmiddelbehandling. De 
økonomiske omkostninger består af udgifter til gavekort og flere 
samtaler til de unge end i anden almindelig rusmiddelbehandling.  De 
positive økonomiske konsekvenser skyldes, at de unge, som har fået 
behandling med MOVE, får færre sundhedsydelser og modtager færre 
overførselsindkomster sammenlignet med borgere i den almindelige 
rusmiddelbehandling. 
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Kom i gang med MOVE

Socialstyrelsen tilbyder fra 2019 et toårigt rådgivningsforløb med 
kompetenceudvikling til behandlere i kommuner, som ønsker at arbejde 
med metoden. 

�Læs mere på www.socialstyrelsen.dk

MOVE 
Struktureret, forstærkende 
rusmiddelbehandling

MANUAL

Viden til gavn

RAPPORTEN ER UDVIKLET I SAMARBEJDE MED:

Januar 2019
9 788793 676572

Socialstyrelsen

Edisonsvej 1

5000 Odense C

Tlf.: 72 42 37 00

www.socialstyrelsen.dk 

På Socialstyrelsens hjemmeside 
kan du læse mere om 
metoden i manualen, MOVE 
– Struktureret, forstærkende 
rusmiddelbehandling – Manual.
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Som supplement til manualen har Center for Rusmiddelforskning og 
Socialstyrelsen lavet en række undervisningsvideoer, som viser, hvordan 
du anvender de enkelte elementer i MOVE. 
�Du kan finde videoerne på Behandlingsportalen (www.crf.au.dk).
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Regnskabsopfølgning på mål og økonomi 2019 side 1 af 2  

Indstilling 

 

Prioritering af økonomi og mål frem mod 

2021 

 

 

1. Resume  

 

Med denne indstilling følges op på den indledende drøftelse 

i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. april om priori-

tering af økonomi og mål frem mod 2021. På udvalgsmødet 

blev det besluttet, at drøftelsen skal genoptages på et se-

nere tidspunkt i 2. kvartal.  

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

 

At 1) rådmanden beslutter, om der skal lægges op til en 

fornyet drøftelse af alle temaer eller et mere afgrænset an-

tal. 

 

At 2) rådmanden beslutter, hvilken form udvalgsdrøftelsen 

skal have. 

 

At 3) rådmanden beslutter, hvornår drøftelsen skal foregå. 

 

3. Baggrund 

På rådmandsmødet d. 10. marts blev opfølgning på Sociale 

Forhold og Beskæftigelses mål og økonomi for 2019 præ-

senteret.  

 

I den forbindelse bestilte rådmandskredsen særskilt mate-

riale, som giver udvalget mulighed for at drøfte og rådgive 

om mulighederne for at prioritere indsatser og investeringer 

Til Rådmandsmøde 

Fra Mål, Økonomi og Boliger 

Dato 17. april 2020 
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side 2 af 2 

inden for nye områder/målgrupper i den aktuelle situation 

og frem mod budget 2021. 

 

Oplægget (bilag 1) er udarbejdet som et bruttokatalog over 

spørgsmål og temaer til drøftelse i udvalget, og det bør 

overvejes at reducere antallet af temaer. 

 

Udvalget gennemførte en indledende drøftelse af oplægget 

den 1. april. 

 

4. Effekt 

- 

5. Ydelse 

- 

6. Organisering  

- 

7. Ressourcer 

- 
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Prioritering af økonomi og mål frem mod 2021

Udvalgsmøde maj eller juni 2020

EFFEKT OG ØKONOMI,  MÅL,  ØKONOMI OG BOLIGER,  

AARHUS KOMMUNE

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 1 - Prioritering af mål og økonomi frem mod 2021.pdf



2

Indhold
Slide 3: Rammesætning
Slide 4: Behov, økonomi og indsats
Slide 5: Sociale investeringsmodeller
Slide 6: Beskæftigelsesrelaterede investeringer
Slide 7: Prioritering af eksisterende mål
Slide 8: Egne tilbud vs. købte tilbud
Slide 9: Prioritering på tværs af driftsområder
Slide 10: Coronakrisens effekter på samfundet
Slide 11: Eksempler på investeringer på social- og beskæftigelsesområdet, som kan indgå i drøftelse

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 1 - Prioritering af mål og økonomi frem mod 2021.pdf



3

Rammesætning
Regnskab 2019
• Regnskabsresultat 2019: Underskud på 75,7 mio. kr. ift. rammen
• Regnskabsresultatet forbedret med 70 mio. ift. forventet ved 3. kvartal (primært engangsindtægter)
• Fortsat stor udfordring ift. at genskabe den økonomiske balance både på kortere og længere sigt

Forklaringer på regnskabsresultat:
• Flere borgere med behov for hjælp og støtte
• Tiltagende kompleksitet i borgernes problematikker
• Afdæmpet konjunkturudvikling
• Indfasning af erhvervspakken

Nye udfordringer:
• Effekter af Corona-virus på arbejdsmarkedet: Vi ved endnu ikke, hvor mange Aarhusianere (særligt fra serviceerhverv), der kommer på 

offentlig forsørgelse

Den økonomiske situation er presset og udfordrer dermed mulighederne for at igangsætte nye initiativer.
Generelt bør investeringer i nye indsatser overvejes i forhold til deres bidrag til den langsigtede økonomiske balance.

Hvordan kan udvalget understøtte prioriteringen af indsatsen i den aktuelle situation og fremadrettet ift. budget 2021?
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Behov, økonomi og indsats

Socialområdet:

• I Aarhus er de faktiske udgifter på børne- og voksenområdet lavere end det objektive udgiftsbehov, især for voksne 
med særlige behov (INDEX100)

• Aarhus bruger relativt få penge på voksenhandicapområdet per 18-64-årige indbygger (nr. 3 på landsplan – fra 
bunden)

Beskæftigelsesområdet:

• I Aarhus er der færre på offentlig forsørgelse end forventet – og udgifterne er relativt lave (nr. 7 på landsplan).

Ingen nemme løsninger til at reducere det nuværende udgiftsniveau yderligere.
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Sociale investeringsmodeller
Udfordringer ved sociale investeringer:

• Manglende evidens for effekter af sociale 
investeringsmodeller

• Det er vanskeligt at finde business cases, hvor investering og 
afkast kan isoleres til kommunen.

• Nemmere er det at opstille cases, som har positive effekter 
for samfundet, værdi for borgeren eller faglige effekter

Fokus på sammentænkte og tværgående løsninger. Både 
på tværs af kommune, region og stat samt på tværs af det 
specialiserede område og 'normalområdet’.
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Diskussionspunkter:
• Bør investeringer i sociale indsatser med 

henblik på langsigtede gevinster prioriteres, uanset 
de aktuelle økonomiske udfordringer?

• Hvordan kan man tænke samarbejdsmodeller for, hvordan 
region og stat kan inddrages i fremtidige kommunale sociale 
investeringer?

• I hvilket omfang bør Den Sociale Finansieringsfond prioriteres 
til investeringer i nye tiltag på socialområdet med en 
forventning om langsigtede besparelser, men uden 
sikker viden om effekterne på kort og lang sigt?
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Beskæftigelsesrelaterede investeringer

Udfordringer ved beskæftigelsesrelaterede investeringer:

• Der er fortsat mange muligheder for at investere i 
beskæftigelsesindsatsen. Nogle giver afkast på kort sigt, 
mens andre investeringer kan være mere langsigtede og 
have mere tværgående og usikre effekter.

Fokus på at afdække de områder eller målgrupper, hvor 
der fortsat kan forventes et afkast på kortere eller 
længere sigt. Men også fokus på investeringer i 
beskæftigelsesindsatser, som har tværgående effekter ift. 
udsatte grupper.
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Diskussionspunkter:
• Bør der sigtes mod yderligere investeringer på beskæftigelses-

området mhp. at frigive midler til prioriteringer på det 
sociale område?

• Skal nogle målgrupper i særlig grad prioriteres 
i investeringsøjemed?

• Skal investeringer med afkast på kort sigt prioriteres højere 
end investeringer med langsigtede og væsentligt højere, men til 
gengæld mere usikre afkast?
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Prioritering af eksisterende mål
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Diskussionspunkter
Hvilke mål bør prioriteres og tildeles 
ressourcer i en økonomisk presset 
tid?
• Mål der skaber værdi for flertallet 

af borgere?
• Mål der skaber rigtig stor værdi for 

få borgere?
• Mål der rummer væsentligt 

besparelsespotentiale?

Målopfyldelse/delvis målopfyldelse:
• Mål om ungdomsuddannelse (Aarhusmål - En by med brug for alle)
• Alle unge skal i uddannelse/beskæftigelse (Budgetmål)
• Flere med ikke-vestlig baggrund skal i job (Budgetmål)
• Flere uddannelsesparate i 8. klasse (Rådmandsmål)
• Inklusion af voksne med handicap på arbejdsmarkedet (Rådmandsmål)
• Inklusion af voksne med sindslidelser på arbejdsmarkedet (Rådmandsmål)
• Andelen af kommunalt forsørgede i de udsatte boligområder skal falde (Rådmandsmål)
• Færre på helbredsbetinget overførselsindkomst i de udsatte boligområder (Rådmandsmål)
• Flere hjemløse kommer i varig bolig (Rådmandsmål)
• Antallet af hjemløse skal falde (Rådmandsmål)
• Antallet af børn i familier, hvor ingen af forsørgerne er i beskæftigelse, skal falde (Rådmandsmål)
• Borgernes oplevelse af sammenhæng og inddragelse (Rådmandsmål)

Målopfyldelse mangler: 
• Mål om selvforsørgelse (Aarhusmål - En by med brug for alle)
• Mål om 3.000 færre i offentlig forsørgelse (Budgetforligsmål for 2019 og 2020)
• Stærkere partnerskaber med virksomhederne (Budgetmål 2019 - udgår i 2020) 
• Borgerne skal blive bedre til at mestre eget liv (De tre tværgående budgetmål på socialområdet)

Nyt mål i 2020:
• Flere ledige akademikere skal i job (Budgetmål 2020)

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 1 - Prioritering af mål og økonomi frem mod 2021.pdf



Egne tilbud vs. købte tilbud
Pladskøbsstrategi:

• Social- og beskæftigelsesområdet har haft forskellige tilgange til 
pladskøbsstrategi.

• På socialområdet er der en selvforsyningsstrategi, hvor der er fokus på at 
hjemtage pladser.

• På beskæftigelsesområdet har man lukket de fleste interne tilbud mod i stedet at 
købe dem ude i byen.

Årsager til forskelle:

• Forskellig lovgivning og takstsamarbejdet på socialområdet.

• Markedslogikken fungerer forskelligt, og de billigste pladser opnås på forskellig 
vis.

o Svag markedslogik på socialområdet: Sælger definerer prisen; billigste pladser 
opnås internt.

o Stærk markedslogik på beskæftigelsesområdet: Konkurrence mellem 
pladsudbydere, billigste pladser opnås eksternt.

8

Diskussionspunkter:
• Hvad skal være afgørende for, hvorvidt vi 

køber pladser eksternt eller driver egne 
tilbud?

• Bør vi fortsat arbejde med forskellige 
pladskøbsstrategier, som alene afhænger 
af, hvad der sikrer os den bedste kvalitet 
og den laveste pris?
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Prioritering på tværs af 
magistratsafdelinger og driftsområder

Forskellige udfordringer for driftsområderne internt i MSB:

• De mest udfordrede driftsområder på både kortere og 
længere sigt har mange udsatte borgere (både børn, unge 
og voksne) med fysiske og psykiske udfordringer og 
handicaps.

• Driftsområder med mange jobparate, fleksjobvisiterede, 
unge eller syge (JVS, JSY, UJU) bliver påvirket på 
kort/mellemlang sigt pga. konjunktureffekten fra 
Coronakrisen.

Situationen og udfordringerne aktuelt og på længere sigt 
er meget forskellig inden for driftsområderne.
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Diskussionspunkter:
• Hvilke principper bør anvendes i forhold til at prioritere mellem 

magistratsafdelinger og driftsområderne?
• Hvorledes kan man undgå 'silo-tænkning' og i stedet skabe en 

incitamentstruktur i Aarhus Kommune og MSB, der 
understøtter et fælles bedste?
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Coronakrisens effekter på samfundet
- Både social- og beskæftigelsesområdet påvirkes af krisen

Udfordringer ved Coronakrisen:

• Konjunkturnedgangen påvirker udsatte borgeres muligheder for at få job 
på særlige vilkår.

• Børn, unge og voksne med psykiske udfordringer påvirkes af usikkerheden 
og kan få endnu større behov for social støtte.

• Aktuelt er der stor tilgang af ledige fra udvalgte erhverv inden for service-
og turismeerhverv. 

• Stor risiko for at krisen spredes til andre erhverv inden for industri, bygge-
og anlæg, transport og øvrige private serviceerhverv.

Krisen kan især påvirke mulighederne for at få fodfæste på 
arbejdsmarkedet for udsatte borgere, kortuddannede, unge 
nyuddannede og seniorer. Samtidig påvirkes især grupper med psykiske 
udfordringer af usikkerheden forbundet med krisen.
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Diskussionspunkter:
• Hvordan kan beskæftigelsesindsatsen 

bedst anvendes til at understøtte de 
berørte på arbejdsmarkedet og 
virksomhederne?

• Hvordan kan man undgå, at de mest 
udsatte borgere og de med den svageste 
tilknytning til arbejdsmarkedet bliver mest 
påvirket af krisen?
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Eksempler på investeringer på social- og 
beskæftigelsesområdet, som kan indgå i drøftelse
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Tættere på familien (TPF) – Væsentlig reduktion af rådgivernes sagstal på en del af børne-handicapområdet
Effekter: Projektet er afsluttet og har medført øget kvalitet i sagsbehandling og forbedret samarbejde mellem rådgiver og familie (faglige 
effekter), øget forældretilfredshed (værdi for borgeren) og lavere udgiftsstigninger (økonomisk besparelse).

Sårbare familier – Helhedsorienteret indsats for familier, hvor begge forældre eller den enlige forælder er langtidsforsørgede
Effekter: Projektet er igangsat i 2020 og forventes generelt at have en positiv indvirkning på de berørte familier og børn. Lavere 
forsørgelsesudgifter, øget beskæftigelses- og aktiveringsgrad, bedre sundhed og færre børn i fattigdom. Projektet forventes at medføre en 
nettoudgift på kort sig, men en samfundsøkonomisk gevinst på lang sigt.

Forsikrede og jobparate kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse – Øget virksomhedsrettet indsats for grupper af ledige
Effekter: Investeringsmodel igangsat i 2019. I det første år er der hjemtaget 946 ordinære job (mål 821). Investeringen forventes at 
bidrage med 75 færre fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse ved udgangen af 2020.
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Ledertræf 2020 side 1 af 3  

Indstilling 

 

Flytning af dato for Ledertræf 2020   

 

1. Resume  

På Rådmandsmødet 31. marts 2020 blev der besluttet, at 

Ledertræf 2020 afholdes som et heldagsarrangement den 

18. juni 2020. På grund af den aktuelle Corona-situation 

foreslås det, at Ledertræf 2020 flyttes til september må-

ned. Derudover afholdes der et kort virtuelt Ledertræf på 

den oprindelige dato, 18. juni 2020. 

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

At 1) Ledertræf 2020 flyttes fra 18. juni 2020 til septem-

ber 2020. Der vil hurtigst muligt blive fundet en mulig dato 

i september. 

 

At 2) Der afholdes et kort virtuelt Ledertræf den 18. juni 

2020 

 

3. Baggrund 

Den aktuelle Corona-situation gør det usikkert, om det er 

muligt at gennemføre det planlagte Ledertræf 18. juni 

2020. Af hensyn til planlægning af arrangementet, bør Le-

dertræf flyttes til september måned, hvor der forventes at 

være større sikkerhed for, at arrangementer kan afholdes. 

 

Set i lyset af de udfordringer, som Coronasituationen har 

medført, foreslås det, at der i tillæg afholdes et kort virtu-

elt Ledertræf på den oprindelige dato for arrangementet. 

(18. juni). Formålet med dette møde er dels at kvittere for 

den store indsats, der er ydet i den aktuelle Corona-situa-

tion, dels at kort introducere temaet for det fysiske leder-

træf i september; Kommunikation som redskab til at 

Til Rådmanden 

Fra Organisation og Ledelse  

Dato 17. april 2020 
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understøtte og omsætte intentionerne i borgernes MSB og 

dels ønske hinanden god sommer! 

 

 

4. Effekt 

Ved at flytte mødet til september, er der en større sikker-

hed for, at Ledertræf 2020 rent faktisk kan gennemføres.  

 

Derudover får chefer og ledere i MSB mulighed for at 

”møde hinanden” inden sommerferien på det korte virtu-

elle Ledertræf. Dette kan have betydning for oplevelsen af 

sammenhold og samhørighed i den aktuelle situation. 

 

5. Ydelse 

Ledertræf i september afholdes som heldagsarrangement 

og gennemføres på baggrund af den samme skitse for pro-

gram, som blev godkendt på Rådmandsmødet 31. marts 

2020.  

Arrangementet afholdes i Centralværkstedet. 

 

Det virtuelle Ledertræf 18. juni vil have en varighed på ca.  

1 time. Programmet vil indeholde oplæg fra Rådmanden 

og fra Direktionen og vil have fokus på følgende elemen-

ter:  
• Erfaringer fra den aktuelle Corona-situation 

• Kvittering for den store indsats, der er ydet i de sid-

ste måneder 
• Temaet Kommunikation som redskab til at under-

støtte og omsætte intentionerne i borgernes MSB på 

Ledertræf i september 

 

Desuden vil der være en form for virtuel ”dialog” med le-

derne samt mulighed for at ønske hinanden ”god som-

mer”. 

 

Det virtuelle Ledertræf afholdes på Teams eller en anden 

relevant platform. 

 

6. Organisering  

OL står for planlægning og gennemførelse af det virtuelle 

ledertræf den 18. juni og Ledertræf i september. OL træk-

ker ind relevante samarbejdspartnere i arbejdet. 
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7. Ressourcer 

Den oprindelige aftale med Centralværkstedet om afhol-

delse af Ledertræf 2020 kan flyttes til september uden 

ekstra omkostninger. 

Der vil ikke være omkostninger ved det virtuelle Leder-

træf. 

 

 

Bilag  

- 

 

Tidligere beslutninger 

Rådmandsbeslutning d. 31. marts 2020 

 

 

Organisation og Ledelse 

Tlf.: 89 40 20 00 

E-post: organisationogledelse@aarhus.dk 

 Antal tegn: 8.958 

 Sagsbehandler: Bo Egil Hansen 

E-post: boeha@aarhus.dk  
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Indstilling 

 

 Fremrykning af bygge- og renoveringspro-

jekter i MSB 

 

1. Resumé 

På rådmandsmødet den 31. marts behandlede man forslag 

til fremrykning af en række anlægsaktiviteter. I forlæn-

gelse heraf er anlægsforslagene blevet konkretiseret og 

indsendt til Borgmesterens Afdeling med henblik på be-

handling i Magistraten den 27. april 2020. 

 

I indeværende indstilling beskrives Sociale Forhold og Be-

skæftigelses konkretiserede anlægsforslag til fremrykning 

af byggeprojekter i 2020 og forslag om igangsætning af 

renoverings- og moderniseringsprojekter i 2020.  

 

Sammen med de øvrige magistratsafdelingers forslag vil 

initiativerne kunne understøtte det generelle aktivitetsni-

veau i den lokale bygge- og anlægssektor og stimulere 

den økonomisk kritiske situation i denne sektor på bag-

grund af den aktuelle Corona-krise.  

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

 

At 1) Rådmanden orienteres om de konkretiserede anlægs-

forslag, som forventes forelagt Magistraten. 

 

At 2) Rådmanden bemyndiger Mål, Økonomi og Boliger til i 

samarbejde med driftsområderne at konkretisere anvendel-

sen og gennemførelsen af MSB’s KB-anlægsbevilling på i alt 

9 mio. kr. på projektniveau i overensstemmelse med Tabel 

4 i denne rådmandsindstilling. 

 

Til Rådmanden 

Fra Mål, Økonomi og Boliger 

Dato 21. april 2020 
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3. Baggrund 

På baggrund af Byrådets initiativer til at imødegå økono-

misk afmatning, som følge af Corona-krisen, og for at 

sikre fortsat aktivitet på anlægsområdet, beskrives i inde-

værende indstilling Sociale Forhold og Beskæftigelses kon-

krete anlægsforslag, der kan medvirke til at understøtte 

det generelle aktivitetsniveau til gavn for virksomhederne 

og økonomien generelt.   

 

4. Effekt 

Indstillingens initiativer på anlægsområdet skal medvirke 

til at understøtte det generelle aktivitetsniveau på anlægs-

området. Målsætningen er at bidrage til, både på kort og 

langt sigt, at de lokale virksomheder og beskæftigelsen i 

Aarhus kommune bliver ramt så lidt som muligt af følge-

virkningerne af Corona-krisen. 

 

5. Ydelser/ressourcer  

Fremrykning af anlægsprojekter 

MSB foreslår, at der fremrykkes anlægsinvesteringer til 

2020 for 26,5 mio. kr. indenfor MSB’s afsatte anlægsmidler. 

Der er tale om projekter, som oprindeligt var planlagt til at 

starte i 2021 eller senere, men som nu sættes i gang i 2020, 

hvilket betyder at kommunens anlægsinvesteringer øges 

med 26,5 mio. kr. i 2020.   

 

Tabel 1. Fremrykning af projekter til 2020 i tusind kr.  

Projekt Beløb Bemærkninger 

Brandalarmering 1.000 3 mio. afsat i 2022, hvoraf 1 mio. nu fremrykkes 

6 Skæve boliger 5.319 Fremrykket fra 2021 med henblik på omdannelse af MTM-

ejendom til skæve boliger.  

Boliger på Social-

området 

13.000 Afsat 22,3 mio. kr. til socialpsykiatri i 2022 og 2023 og 20,2 

mio. kr. i 2023 til voksne med handicap. Heraf foreslås 13 

mio. kr. fremrykket til en hurtigere opstart af ombygning af 

Nygårdsvej samt to bygninger på Dalgården 

Driftskonverte-

ring 2019 

7.210 Driftskonvertering fra ajourført budget 2020 til opstart af 

funktionelle tilpasninger, opstart af døgnpladser på Dalgården 

(Bakkehuset) samt aktivitetslokaler på Stefanshjemmet 

I alt  26.529  
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Realisering af anlægsprojekter fra oprindeligt budget 2020 

Oprindeligt anlægsbudget 2020 indeholder anlægsinveste-

ring på i alt 36 mio. For at højne aktivitetsniveauet skal MSB 

arbejde på, at et aktivitetsniveau på anlægsområdet af 

denne størrelse realiseres inden udgangen af 2020. 

 

Tabel 2. Oprindeligt budget 2020 i tusind kr.  

Projekt Beløb Bemærkninger 

Boliger Voksen Han-

dicap 

4.783 Forventes anvendt til hurtig opstart af 26 almene handicap-

boliger i Malling Syd. Beløbet var oprindeligt afsat til Amts-

sygehuset, som for nuværende er på standby. Beløbet ”lå-

nes” derfor til en hurtigere opstart af 26 almene boliger i 

Malling Syd.  

Sikrede boliger 3.557 Opstart af sikrede boliger på Snåstrup og Hvilstedhus. Op-

rindeligt afsat 12,6 mio. kr., men på grund af gældende ud-

budsregler forventes realiseret ca. 3,6 mio. kr. Til gengæld 

realiseres de resterende 9 mio. kr. i form af yderligere 

driftskonvertering og energirenoveringer jf. nedenfor.  

Generationernes Hus 

- boligdelen 

2.995 Udover midler afsat i oprindeligt budget, forventes yderli-

gere forbrug af anlægsmidler fra ajourførte budget 2020 

Generationernes Hus 

– serviceareal  

506 Udover midler afsat i oprindeligt budget, forventes yderli-

gere forbrug af anlægsmidler fra ajourførte budget 2020 

Generationernes Hus 

– velfærdsteknologi  

1.075 Implementering af velfærdsteknologi 

Sjællands-

gade/Windsor  

3.491 Der er afsat 7 mio, kr. til etablering af seks socialpsykiatri-

ske botilbudspladser, hvoraf 3,5 mio. kr. anvendes i 2020 

Kontaktstedet, loka-

ler 

3.299 Sydhavnskvarteret (”pavillongrunden” mellem togbroer og 

vejen Spanien). Evt. grundkøb samt indledende arbejder. 

Energirenovering af 

MSBs bygninger 

7.650 Realisering af energirenoveringer 

Yderligere energire-

novering af MSBs 

bygninger 

5.000 Fra ajourført budget anvendes yderligere 5 mio. kr. af de 

afsatte energimidler til energitiltag i 2020, jf. bemærkning 

til sikrede boliger ovenfor 

Yderligere driftskon-

vertering 2019 

4.000 Fra ajourført budget anvendes yderligere 4 mio. kr. af de 

afsatte driftskonverteringsmidler 2019 til anvendelse inden 

for renovering og modernisering af MSBs bygninger, jf. be-

mærkning til sikrede boliger ovenfor 

I alt  36.356  
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MSBs andel af de tværmagistratslige ekstra KB-anlægsmid-

ler på i alt 30 mio. kr. 

Byrådet har afsat 30 mio. kr. til prioriterede renoverings-, 

genopretnings- og moderniseringsprojekter. MSB har i det 

tværmagistratslige samarbejde opnået en prioritering på 

samlet 3,5 mio. kr. jf. nedenstående tabel 3.  

 

Tabel 3. Tværmagistratslige ekstra KB-anlægsmidler (30 

mio. kr.) 2020 i tusind kr.  

Projekt Beløb Bemærkninger 

Tværgade 18 1.500 Udskiftning af tegltag og forbedret tagisolering på ejendom-

men, som anvendes af dels Det kreative værksted dels det 

lokalhistoriske arkiv. 

Trankær Mosevej 25 2.000 Genopretning og modernisering af ventilationsanlæg på den 

ældre del af forsorgshjemmet Østervang 

I alt  3.500  

 

Herudover renoveres gulvbelægningen i Jægergårdens kan-

tinekøkken og der er afsat 1,2 mio. kr. Dette beløb afholdes 

efter MTMs plan via MTMs andel af KB-anlægsmidlerne men 

i tæt samarbejde med MSB.  

 

 

MSBs andel af de tværmagistratslige ekstra KB-anlægsmid-

ler på i alt 100 mio. kr. 

Byrådet har afsat en ramme på 100 mio. kr. til modernise-

ring og opgradering af bygninger mv. Denne ramme er 

fordelt som KB-bevillinger til de enkelte magistratsafdelin-

ger, heraf er MSBs andel på 9 mio. kr. til brug i 2020. 
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Tabel 4. Tværmagistratslige ekstra KB-anlægsmidler (i alt 

100 mio. kr. i 2020, heraf 9 mio. kr. til MSB) i tusind kr.  

Projekt Beløb Bemærkninger 

KB-bevilling til re-

novering, funktio-

nelle tilpasninger 

og modernisering 

9.000 KB-bevillingen foreslås foreløbigt realiseres jf. nedenstående:  

 

Diverse renoveringer, funktionelle tilpasninger og moderniserin-

ger indenfor driftsområderne VJH, UJU, JUS, BFF, JSY.  

MØB forestår afklaring med driftsområderne mht. forslag til kon-

krete projekter og herunder disses behov og prioritering samt 

med hensyntagen til Byrådets vilkår om gennemførelse af de pri-

oriterede projekter i 2020. 

 

Nedenfor nævnes som eksempler på allerede indmeldte 

konkrete forslag til prioriterede renoveringer/funktionelle 

tilpasninger/moderniseringer af MSB’s bygningsporte-

følje: 

• Stensagervej 12- 56. (bostedet ”Nordbyvænget”). Reno-

vering og modernisering af badeværelserne. 

• Gunnar Clausens Vej 90. (Renovering og modernisering 

samt energiforbedring af bygningen) 

• Dybrovej 15A – 19, ”Kragelund”. (Renovering og moder-

nisering af køkken mv. ift. arbejdsmiljøkrav) 

• Børglumvej 5. (Udskiftning af nedslidt gulvbelægning og 

køkkenelementer samt maling af lokalerne) 

• Marselisborg Allé 1C. (Udskiftning af nedslidt gulv i fæl-

leskøkkenet og af køkkenelementerne samt gennemfø-

relse af en forbedret hulmursisolering af facaden og evt. 

forbedret støjreduktion ind mod de to nabo byejen-

domme);  

• Sletvej 78 -98. (Renovering af fælleshuset) 

• Sønder Allé 33. (Renovering af køkken og gulve) 

• Nørre Allé 31. (renovering og funktionel tilpasning+ ud-

videlse af køkkenet samt ændring af rum/bokse ifm. vir-

tuelle støttesamtaler med borgere) 

• Grønnegade 74/79, ”Ungetilbuddet”. (Etablering af flugt-

vej fra fælleslokalerne og Renovering af fælleslokalerne) 

•  

I alt  9.000  
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Gennemførelsen af de nye og fremrykkede projekter samti-

dig med realisering af MSBs oprindelige anlægsbudget 

2020, stiller store krav til MSB v/Bygningers personaleka-

pacitet. I forlængelse af drøftelsen på rådmandsmødet den 

31. marts har MSB v/Bygninger arbejdet videre med de mu-

ligheder, der her blev opridset for at håndtere personalesi-

tuationen. Der foreligger p.t. ikke mulighed for at kunne 

trække på andre magistratsafdelingers bygningskontorer, 

idet de ligeledes er anmodet om øget aktivitetskrav.  

Endvidere vil mulighederne for at de almene boligforeninger 

kan aflaste det kommunale aktivitetskrav være begrænset 

for MSB’s vedkommende i 2020. Det skyldes, at MSB i 2020 

kun har et enkelt alment byggeprojekt blandt de mange 

ekstraordinære byggeprojekter med afsatte anlægsmidler i 

2020.  

 

MSB v/Bygninger arbejder videre med mulighederne for at 

trække ekstra på eksterne rådgivere samt muligheden for 

midlertidig ansættelse af ekstra medarbejdere.  

 

Bjarne Høyer Andresen 

 

 

 

  

 

  

Tidligere beslutninger 

 

”Fremrykning af bygge- og renoveringsprojekter i MSB” 

Tiltrådt i rådmandsmøde d. 31. marts 2020. 

 

 

 
   

  

Sagsnummer: 

Sociale Forhold og Beskæftigelse 

  Antal tegn: 6.773 

  Sagsbehandler: Allan Hoffmann 

Jeppesen 

Tlf. 41 85 87 73 

E-post: jhal@aarhus.dk 
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Indstilling

Tilskud til tandbehandling til kræftpatienter

1. Resume
På baggrund af en konkret sag har rådmanden ønsket en 
redegørelse vedrørende problemstillingen for kræftpatien-
ter, der søger om tilskud til tandbehandling hos kommu-
nen, som de ikke kan få dækket som en del af deres sam-
lede behandling i regionen.

Herunder afdækkes problemstillingen, ligesom der gives 
en umiddelbar vurdering af, om sagen bør rejses politisk

2.  Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Det på baggrund af nærværende sagsfremstilling 
drøftes, hvorvidt der er grundlag for at rejse sagen land-
spolitisk.

3. Baggrund
I den konkrete sag havde regionen som et led i borgerens 
behandlingsforløb indstillet til en fjernelse af borgerens 
tænder forud for påbegyndelse af hans kemoforløb men 
afviste at dække udgiften til de tandproteser, som efter-
følgende skulle erstatte de fjernede tænder.

Borger ansøgte herefter kommune om tilskud til tandpro-
tesebehandling, men kommunen måtte give afslag herpå, 
da borgeren som følge af sin kræftsygdom havde fået ud-
betaling en erstatning som gjorde, at borgeren selv havde 
midler til at afholde udgiften til tandproteserne. Dette er 
en praksis som er stadfæstet af Ankestyrelsen. 

Til Rådmanden
Fra Faglig Service og Implementering – Fagligt Sekre-

tariat
Dato 17. april 2020
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Betingelser for tilskud til tandbehandling
Kræftpatienter kan efter sundhedsloven søge om økono-
misk tilskud til tandbehandling hos regionen, hvis man på 
grund af strålebehandling i hoved eller halsregionen eller 
på grund af kemoterapi har betydelige dokumenterede 
tandproblemer. Det er herefter op til regionen at vurdere, 
hvorvidt der kan bevilges tilskud til fx tandproteser, som 
en del af den samlede behandling. Tandproblemer, som 
borgeren havde inden påbegyndt strålebehandling eller 
kemoterapi, skal borgeren selv betale for. 

En fjernelse af tænderne i forbindelse med stråle og ke-
mobehandling vil typiske være relevant for at mindske ri-
sikoen for infektion. Dette betyder dog også, at borgere 
som ikke kan få hjælp til genetablering af deres tandsæt 
hos regionen efterlades med ekstra udgift som de i sidste 
ende selv, eller i andre tilfælde kommunen, er nødsaget til 
at afholde.   

Kommunens mulighed for at yde økonomiskhjælp efter ak-
tivlovens kapitel 10 om hjælp i særlige tilfælde er trangs-
bestemt. Dette indebærer, at kommunen kun kan yde 
hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehand-
ling eller lignende, hvis ansøger ikke selv kan afholde ud-
giften. Tilskud efter aktivlovens regler skal således betrag-
tes som det underste sikkerhedsnet, og der findes ikke 
hjemmel i lovgivningen til at dispensere fra herfra. 

Omfanget af sager 
Det drejer sig om ganske få sager, hvor en borger oplever 
at komme i klemme mellem offentlige kasser efter endt 
behandlingsforløb. Der anslås at være tale om 1-6 sager 
årligt, som kommunen har kendskab til. Det kan dog ikke 
udelukkes, at der findes yderligere sager, da kommunen 
ikke fører statistik over antallet af ansøgninger om en-
keltydelser, som udløses på baggrund af behandlingsforløb 
i regionalt regi. 

Vurdering af om sagen skal rejses politisk
Der er tale om en meget specifik problemstilling, og hvis 
sagen skal rejses politisk, må det være i forhold til regio-
nens praksis på området, da det kan virke besynderligt, at 
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en afledt virkning af en kræftbehandling – nemlig fjernelse 
af alle tænder – ikke også betyder, at borger får dækket 
tandproteser af regionen.

I den konkrete sag havde den berørte borger en formue 
(hvilket vil sige mere end 10.000 kr. på bankkontoen) som 
gjorde, at vi som kommune måtte give afslag på enkelty-
delser til ny tandprotese. Det skal dog her bemærkes, at 
kommunen i flere tilfælde årligt afholder udgifter til diver-
se proteser – nemlig i de tilfælde, hvor borger ikke har 
formue, og dermed er i trang. I disse tilfælde mærker bor-
ger ikke hvilken kasse som betaler. Såfremt sagen rejses 
politisk, bør der også være opmærksom omkring, at regio-
nen rent faktisk bør bære de udgifter, som er afledt virk-
ning af behandlingsforløbet. 

4. Effekt
-

5. Ydelse
-

6. Organisering 
-

7. Ressourcer

Bilag
Bilag 1: Vejledning for tilskud til tandbehandling efter 

kemoterapi for kræftsygdom eller stråler mod 
hoved-/halskræft.

Antal tegn: 4.332Sagsnummer: 19/015286-06

Beskæftigelsesforvaltningen Sagsbehandler: Kirstine Thalund Eriksen

Tlf.: 41 86 43 40

E-post: kite@aarhus.dk
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Særligt tilskud til tandbehandling er en mulighed 

 

Du kan søge om at få et særligt økonomisk tilskud til din tandbehandling efter Sundhedslovens 

§ 166, hvis du har eller har haft kræft og har fået betydelige problemer med tænderne som følge 

af kræftbehandlingen. Tilskudsordningen gælder, hvis du har fået kemoterapi for en kræftsyg-

dom eller har fået strålebehandling i hoved- og halsområdet ved en kræftsygdom. 

Bemærk; Det er vigtigt, at du går regelmæssigt til tandlæge, blandt andet for at forebygge even-

tuelle skader på tænderne og blive vejledt i, hvordan du bedst holder en god mundhygiejne. 

 

Hvem kan få tilskud? 

Hvis du har fået betydelige tandproblemer på grund af kemoterapi og kan dokumentere 

det, har du mulighed for at få det særlige tilskud til tandbehandling. Du kan altså ikke få tilskud-

det, alene fordi du har fået kemoterapi som en del af din behandling mod kræftsygdom. 

Der er kun ganske få, der får betydelige tandproblemer som følge af kemoterapi. Sker det, er der 

typisk tale om huller i tænderne på grund af mundtørhed. 

Hvis du har tandproblemer af andre grunde end kemoterapi, fx hvis du får morfin og morfinlig-

nende medicin, medicin mod depression, sovemedicin eller anden medicin, der kan give mund-

tørhed, så kan du ikke få det særlige tilskud til tandbehandling. 

Hvis du har fået strålebehandling i hoved- og halsområdet mod kræft og kan dokumentere, 

at du har fået betydelige tandproblemer på grund af denne behandling, kan du få det særlige til-

skud til tandbehandling Du kan altså ikke få tilskuddet, alene fordi du har fået strålebehandling i 

hoved- og halsområdet som en del af din behandling mod kræftsygdom. 

Skader efter strålebehandling vil for det meste vise sig ved, at du får flere huller i tænderne på 

grund af mundtørhed, tænderne bliver skøre og emaljen knækker af. 

 

Hvad kan du få tilskud til? 

Du kan få tilskud til at forebygge tandsygdomme og til behandling af tandsygdomme, som er 

opstået på grund af kemoterapi eller strålebehandling i hoved- og halsområdet. 

Du skal fortsat selv betale for tandbehandling, der ikke skyldes kemoterapi eller strålebehand-

ling. Du skal også betale for behandling af tandproblemer, som du havde, inden du fik kemote-

rapi og/eller strålebehandling. 

Vær opmærksom på, at du som regel først kan få tilskud til tandbehandling, når din ansøgning 

er godkendt af den region, du bor i. 

I visse tilfælde kan du - inden din ansøgning er godkendt - få tilskud til behandling af akutte, 

smertefulde tilstande og midlertidige behandlinger, der skal forhindre, at du får flere tandskader 

på grund af kræftbehandlingen. Du kan kun få tilskud til dette efter aftale med regionen, du har 

bopæl i. Hvis dit behov for behandling ikke skyldes kræftsygdommen, skal du selv betale for 

behandlingen.  
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Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil du modtage et bevillingsbrev, hvor det fremgår, hvilke 

typer af behandlinger du kan få tilskud til. Du kan få tilskud til tandundersøgelser, tandrensnin-

ger, penslinger med fluor, røntgenbilleder og behandling af huller i tænderne, fx fyldninger og 

rodbehandlinger. 

 

Sådan søger du 

Du skal udfylde og underskrive det ansøgningsskema, der gælder for den region, hvor du bor: 

Vestdanmark Midtdanmark Østdanmark 

Region Nordjylland 

Region Midtjylland 

Region Syddanmark (Jyl-

land) 

Region Syddanmark (Fyn) 

 

 

Region Sjælland 

 

Region Hovedstaden 

 

 

 

 

Når du underskriver ansøgningsskemaet, giver du samtidig tilladelse til, at din bopælsregion må 

indhente de oplysninger, der er brug for. Din tandlæge, speciallæge og bopælsregion kan hjælpe 

dig med at søge og skaffe det nødvendige materiale, som du skal vedlægge skemaet.  

Du skal selv betale for undersøgelser og eventuelle røntgenbilleder til ansøgningen.  

Du skal sende følgende materiale sammen med dit udfyldte ansøgningsskema:  

 Behandlingsforslag med prisoverslag fra din tandlæge. Der skal stå, hvilke behandlinger 

du har behov for, og hvad det vil koste at udføre hver af dem 

 Kopi af hele din tandlægejournal med alle røntgenbilleder (originale billeder får du retur 

efter brug) og et diagram, der viser din tandstatus 

 Dokumentation fra den hospitalsafdeling, der har stået for din behandling: 

Hvis du har fået kemoterapi, kan dokumentationen bestå af en kort udtalelse fra hospi-

talsafdelingen eller en udskrift af din sygehusjournal, som indeholder: Din kræftdiagnose, 

hvornår du har fået kemoterapien og hvilke kemopræparater, du har fået. 

Hvis du har fået strålebehandling, kan dokumentationen bestå af en kort udtalelse fra 

hospitalsafdelingen eller en udskrift af din sygehusjournal, som indeholder: Din kræftdi-

agnose, hvornår du har fået sygdommen samt strålefelt – gerne vedlagt tegning, stråledo-

sis og stråleperiode. 

Større tandbehandlinger 

Hvis du får behov for større tandbehandlinger, som du ikke er blevet godkendt til i bevillings-

brevet, skal du ansøge om at få tilskud til disse, inden du starter behandlingen. Det gælder fx 

kroner, broer, implantater og proteser. Skaderne skal være opstået på grund af kemoterapi eller 

strålebehandling.  
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Ansøgningen skal indeholde følgende: 

 Kort begrundelse for behandlingen og et specificeret prisoverslag. 

 Aktuelle røntgenbilleder af de tænder, der ønskes behandlet. 

 

Når din ansøgning bliver behandlet 

Du kan blive indkaldt til en vurdering hos en tandlægekonsulent. Vurdering kan være nød-

vendig, hvis dit journalmateriale og dine røntgenbilleder ikke alene kan vise, om der er en sam-

menhæng mellem dine tandproblemer og kemoterapi og/eller strålebehandling.  

Hvis du bliver indkaldt til en vurdering, skal du selv sørge for transport og selv betale transport-

udgifterne.  

Du får senere skriftlig besked, om hvorvidt du kan få det særlige tilskud til tandbehandling.  

Den tid, det tager at behandle din sag, varierer fra region til region. Spørg regionen, der hvor 

du bor, om hvad du kan forvente. 

 

Hvor længe kan du få tilskud? 

Hvis du har fået kemoterapi, kan du kun få det særlige tilskud til tandbehandling, så længe du 

har betydelige tandproblemer og behov for en særlig tandplejeindsats på grund af kemoterapien. 

Hvis du får bevilget tilskud, gælder bevillingen fra den dato, hvor regionen, hvor du bor, har 

modtaget din ansøgning – den såkaldte ”bevillingsdato”.  

Bevillingen gives maksimalt for ét år ad gangen, og ophører automatisk herefter. Det skyldes, at 

tandproblemer på grund af kemoterapi oftest er forbigående. 

Når bevillingsperioden ophører, kan du søge om forlængelse i yderligere ét år. For at få forlæn-

get bevillingen skal du fortsat have betydelige tandproblemer på grund af kemoterapien.  

Du søger om forlængelse, ved at din tandlæge sender en beskrivelse af dine betydelige tandpro-

blemer, hvilke behandlinger du har behov for, og hvad de vil koste. Du bliver eventuelt indkaldt 

til en klinisk vurdering, hvor en tandlægekonsulent vurderer muligheder for behandling.  

Hvis du har fået strålebehandling og bevilges tilskud, gælder bevillingen fra den dato, hvor 

din bopælsregion modtager din ansøgning – den såkaldte "bevillingsdato". 

Bevillingsperioden er i udgangspunktet ikke tidsbegrænset. 
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Hvor meget kan du få i tilskud? 

I 2016 er der en årlig egenbetaling på 1.815 kroner (egenbetalingen reguleres hvert år pr. 1. ja-

nuar). Det betyder, at du selv skal betale de første 1.815 kroner af regningen for din tandbehand-

ling. Din region betaler resten af regningen for din behandling, hvis din ansøgning bliver god-

kendt.  

Når din tandlæge har modtaget en kopi af dit bevillingsbrev, afregner tandlægen direkte med din 

region om de behandlinger, som du kan få tilskud til. Du skal altså ikke selv lægge ud for de ud-

gifter til behandling, som din region dækker.  

Tilskuddet er uafhængigt af din indkomst og eventuelle formue.  

Du må ikke modtage tilskud fra din kommune til de samme udgifter, som din region betaler. 

Hvis du ønsker en dyrere behandling end den, du har fået tilskud til, skal du selv betale forskel-

len mellem det bevilgede beløb og den ønskede behandling. Hvis du vælger en dyrere behand-

ling, skal du informere din region om det, inden du begynder på behandlingen.  

Er du medlem af Sygeforsikringen ”danmark”? 

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark”, må du ikke få refusion til behandlinger, 

som din region i forvejen betaler. Har du selv betalt for dele af din tandbehandling, kan du få 

tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” efter de normale regler. 

 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål til ordningen om tilskud eller har fået afslag på din ansøgning og ønsker 

at få forklaret afgørelsen, er du velkommen til at kontakte patientvejlederen i din region. 

 

Hvis du vil klage 

Du kan sende en klage over afgørelsen på din ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed, og 

det skal du gøre senest 4 uger, efter at du har modtaget afgørelsen.  

Bor du i region Hovedstaden, har du i første omgang mulighed for igen at få vurderet din ansøg-

ning, når du gør indsigelse til regionen inden for 14 dage.  

Hvis regionen holder fast i sit afslag på din ansøgning, vil du modtage et brev med endeligt af-

slag fra regionen. Herefter har du mulighed for at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed via 

borger.dk - eller på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed: http://stps.dk 

 

Mere information 
 

Sundhedslovens § 166 (se kapitel 49) 

Sundhedsstyrelsens vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale 

tandpleje (2006)  
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Patientvejledning om mundtørhed (Tandlægeforeningen)  

Netværket for hals- og mundhulekræft ved Kræftens Bekæmpelse 
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Em-
ne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 22. april 2020
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Virtuelt via Microsoft Teams

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra udvalgets møde den 1. april 2020
3. Evaluering af projekt Tættere på Familien
4. Orientering om status på COVID-19 på MSBs område
5. Drøftelse af udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22
6. Studietur 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 – 16.33 (3 min.)

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

22. april 2020.

2. Referat fra udvalgets møde den 1. april 2020

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om referatet fra det sene-
ste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.33 – 16.35 (2 min.)

Bilag:
- Referat fra mødet den 1. april 2020

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Fagligt Sekretariat
Aarhus Kommune

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

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 99 39

Direkte e-mail:
sobrj@aarhus.dk/
geja@aarhus.dk

Sag: 20/026037-1

Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert
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Baggrund/formål: udvalget orienteres om evalueringen af pro-
jekt Tættere på Familien. 

Simon Østergaard Møller fra Metodecentret deltager under punk-
tet. Det samme gør driftschef for Børn, Familier og Fællesskaber i 
MSB Ruth Lehm. 

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 16.35 – 17.05 (30 min.)

Bilag:
- Opsamlende pixi-version
- Familiernes perspektiv (evalueringsrapport)
- Rådgivernes perspektiv (evalueringsrapport)

4. Orientering om status på COVID-19 på MSBs område

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om status i forhold til 
COVID-19 på MSB’s område. 

Kontorchef Ann-Sofie Bech von Hielmcrone deltager under punk-
tet. 

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen

Tid: 17.05 – 17.30 (25 min.)

Bilag
- Orientering uge 15
- Orientering uge 16

5. Drøftelse af udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22

Baggrund/formål: Det er kommunernes ansvar at koordinere 
det specialiserede social- og specialundervisningsområde i samar-
bejde med regionen. Denne koordination foregår via rammeafta-
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len, som kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert an-
det. 
Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for koor-
dinering af kapacitet og styring samt at sætte de kommende års 
retning for samarbejde om udvikling af faglige indsatser.

Udviklingsområderne er fra Kommunekontaktrådet (KKR) sendt til 
lokalpolitisk drøftelse. Det er på dette tidligere tidspunkt i proces-
sen for udarbejdelsen af rammeaftalen, der er størst mulighed for 
at få indflydelse på indholdet i rammeaftalen.

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.30– 17.50 (20 min.)

Bilag:
- Notat vedr. Rammeaftale 2021-2022
- Notat vedr. Alliancen om den nære psykiatri
- Oplæg

6. Studietur 2020

Baggrund/formål: udvalget drøfter mulige destinationer for So-
cial- og Beskæftigelsesudvalgets studietur i november 2020. 

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.50– 18.05 (15 min.)

Bilag:
- Notat vedr. udvalgets studietur 2020

7. Orienteringspunkter

A) Evt. orientering

Baggrund/formål: Udvalget orienteres. 

Metode: Mundtlig orientering 
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Tid: 18.05 – 18.10 (5 min.)

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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