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Referat
Rådmandsmøde
Rådmandsmøde
12-05-2020 08:30 - 12-05-2020 10:30
Digitalt møde via Microsoft Teams

Punkt 1: Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Referat

Referatet blev godkendt.

Mødekredsen drøftede MSB's svar på spørgsmål fra rådmandsmødet d. 21. april 2020 om brugen af
gavekort i stofbehandlingen.

•Med afsæt i svarene godkendte KW, at der sættes gang i arbejdet med brug af gavekort i
stofbehandlingen.

Punkt 3: Bidrag til Afdelingernes Budget

Sociale Forhold og Beskæftigelse skal fremsende bidrag til afdelingernes budgetforslag til Borgmesterens
Afdeling, hvorefter materialet indgår i den videre budgetproces.

Det indstilles:
At 1) det vedlagte materiale - bestående af bilag 1-3 - fremsendes til Borgmesterens Afdeling som Sociale
Forhold og
Beskæftigelses bidrag til afdelingernes budgetforslag for 2021-2024.
At 2) budgetmålet vedr. andel unge i uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 måneder efter
afslutning af grundskole ændres fra 100 pct. til 99 pct.

BHA præsenterede MSB's bidrag til afdelingernes budgetforslag.

Mødekredsen drøftede MSB's budgetmål - konkret i forhold til målet om unge i uddannelse eller
uddannelsesrettet aktivitet.

• KW godkendte justeringen af budgetmålet.

Mødekredsen drøftede særlige fokusområder og evt. justering af rådmandsmålene. Konkret drøftede
mødekredsen rådmandsmål vedrørende: ikke-vestlige borgere i beskæftigelse, anbringelser og hjemløshed.

KW vurderede, at der skal læses korrektur på følgebrevet, inden det fremsendes.

Med ovenstående bemærkninger godkendte KW indstillingens at-punkter.

Punkt 4: Orientering fra Magistraten

KW og EKH orienterede om det seneste (11.05.20) møde i Magistraten.

Punkt 2, Bilag 1: Referat - Åbent - 12.05.20.pdf



Punkt 5: Orientering om udvalgsmødet

Mødekredsen drøftede dagsordenen for det kommende (20.05.20, red.) møde i Social- og
Beskæftigelsesudvalget.

Punkt 6: Bordrunde

Mødekredsen drøftede det kommende møde i Arbejdsmarkedspolitisk Forum.

Punkt 2, Bilag 1: Referat - Åbent - 12.05.20.pdf
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Indstilling

Håndtering af møder med eksterne parter

1. Resume 
Nærværende indstilling fremlægger et bud på en ramme-
sætning for håndtering af møder med eksterne parter i 
den kommende tid, hvor ledere og medarbejdere som ud-
gangspunkt skal arbejde hjemmefra. 

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Rådmandskredsen godkender den foreslåede ram-
mesætning for håndtering af møder med eksterne parter. 

3. Baggrund
Den gradvise og løbende genåbning af samfundet betyder, 
at vi i en række situationer skal forholde os til, hvordan vi 
håndterer møder mv. med eksterne parter, som ikke er 
(eller har været) omfattet af en fysisk nedlukning som de-
le af MSB har oplevet, og stadig gør i et vist omfang. 

Mange møder er blevet udskudt, skal det fortsætte? Hvis 
der holdes fysiske møder, hvor og hvordan skal de så af-
vikles? Og hvem deltager? 

Spørgsmålene er mange. Derfor er her et bud på en ram-
mesætning på, hvordan vi prioriteter i den tid, hvor der 
fortsat er en række funktioner, som er lukket for fysisk 
fremmøde, og hvor udgangspunktet derfor er, at man som 
leder og medarbejder arbejder hjemmefra. Rammesætnin-
gen præsenteres i ydelsesafsnittet. 

Til Rådmandskredsen
Fra Organisation og Ledelse
Dato 15. maj 2020
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4. Effekt
Den foreslåede ramme muliggør – i særlige tilfælde - fy-
sisk afholdelse af møder med eksterne parter. Rammen 
sikrer, at især rådmanden kan deltage i møder med ek-
sterne parter, som grundet opgavens/problemstillingens 
karakter kræver fysisk fremmøde. 

5. Ydelse
Det er afgørende at huske, at forudsætningen for den 
gradvise fysiske åbning for både erhvervsliv og offentlige 
organisationer (og dermed en række borgerrettede tilbud i 
MSB) er, at en række funktioner holder fast i hjemmear-
bejdet, så smittespredningen begrænses og forbliver kon-
trollerbar.

Det betyder også, at det fortsat er hovedreglen, at møder 
holdes virtuelt. Det gælder også møder med samarbejds-
partnere.

Der vil dog være situationer, hvor opgaven/problemstillin-
gen kræver fysisk fremmøde, fordi der er noget særligt i 
spil - også strategisk og timingsmæssigt. Det vil typisk 
være særlige møder, hvor rådmanden er hovedaktør. I så-
danne situationer gennemføres møderne med afsæt i den-
ne ramme:

- Møderne holdes hos den eksterne samarbejdspart-
ner med de sundheds- og sikkerhedsmæssige foran-
staltninger, som gælder.

- Der holdes ikke møder i bygninger, som fx Rådhu-
set, Jægergården, som ikke er i ”normal drift”.

- Antallet af deltagere skal minimeres, og der deltager 
maksimalt 1 person udover rådmanden.

Møder mellem parter, som alle er omfattet af hjemmear-
bejde gennemføres altid virtuelt.

6. Organisering 
-

7. Ressourcer
-

Bilag
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Tidligere beslutninger

Antal tegn: 2791Organisation og Ledelse

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: organisationogledelse@aarhus.dk

Sagsbehandler: Jakob Hviid Smith

Tlf.: 87 13 26 44

E-post: jahvs@aarhus.dk

Punkt 3, Bilag 1: Rådmandsindstilling - Håndtering af møder med eksterne parter.docx
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Em-
ne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 20. maj 2020
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Virtuelt via Microsoft Teams

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra udvalgets møde den 6. maj 2020
3. Status på Aarhusmål
4. Status på MSB’s mål og økonomi, 1. kvartal 2020
5. Temadrøftelse: Flere udsatte og borgere med handicap i 

beskæftigelse
6. Forslag til MSBs budgetmål i 2021
7. Orientering om vedtægtsændringer i Metodecentret
8. Redegørelse for magtanvendelser i Sociale Forhold og Be-

skæftigelse i 2019
9. Orientering om status på COVID-19 på MSBs område
10.Orienteringspunkter
11.Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
12.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 

20. maj 2020.

2. Referat fra udvalgets møde den 6. maj 2020

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

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

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

Punkt 5, Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget 20. maj 2020.docx
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Bilag:
- Referat fra mødet den 6. maj 2020

3. Status på Aarhusmål

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om status på Aarhusmå-
lene.  

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 16.35 – 16.50 (15 min.)

Bilag:
- Notat om status på Aarhus-målene
- Oplæg

4. Status på MSB’s mål og økonomi, 1. kvartal 2020

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om status på MSBs mål 
og økonomi, 1. kvartal 2020. 

Økonomichef Bjarne Høyer Andresen deltager under drøftelsen. 

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Bjarne Høyer Andresen

Tid: 16.50 – 17.10 (20 min.)

Bilag:
- MSBs mål og resultater 1. kvartal 2020
- MSBs økonomi 1. kvartal 2020

5. Temadrøftelse: Flere udsatte og borgere med handicap i 
beskæftigelse          

Baggrund/formål: I forlængelse af status på MSB’s mål og øko-
nomi, 1. kvartal 2020 ønskes en drøftelse i udvalget af, hvordan 

Punkt 5, Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget 20. maj 2020.docx
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MSB kan være med til at understøtte, at flere udsatte borgere og 
borgere med handicap kommer i beskæftigelse. 

Centerchef Gitte Bjerregaard og Simon Frost Sandfeld fra MSB 
deltager under punktet. 

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Vibeke Jensen og Lotte Henriksen

Tid: 17.10 – 17.35 (25 min.)

Bilag:

6. Forslag til MSBs budgetmål i 2021 

Baggrund/formål:  I forbindelse med udarbejdelse af budget 
2021 skal magistratsafdelingerne foreslå budgetmål for det kom-
mende år. Disse mål skal forelægges det relevante fagudvalg. 
Sociale Forhold og Beskæftigelse foreslår, at de nuværende bud-
getmål videreføres til budget 2021, dog justeres budgetmålet for 
unge i uddannelse. Målene afspejler udvalgte kerneopgaver i for-
valtningen og understøtter samtidig de Aarhusmål, som også be-
handles på udvalgsmødet.

Økonomichef Bjarne Høyer Andresen deltager under punktet.

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen/Bjarne Høyer Andresen

Tid: 17.35 – 17.40 (5 min.)

Bilag:
- Forslag til MSBs budgetmål 2021
- Oplæg

7. Orientering om vedtægtsændringer Metodecentret

Baggrund/formål: Metodecenteret har justeret sine vedtægter, 
hvilket skal godkendes af Aarhus Byråd. Med dette punkt oriente-
res udvalget om indstillingen, inden behandlingen på et byråds-
møde forventeligt inden sommerferien. 

Punkt 5, Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget 20. maj 2020.docx
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Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen

Tid: 17.40 – 17.45 (5 min.)

Bilag
- Byrådsindstilling
- Bilag 1 - Vedtægter for den selvejende institution Metodecen-

tret
- Bilag 2: Baggrundsnotat vedrørende Metodecentret

8. Redegørelse for magtanvendelser i Sociale Forhold og 
Beskæftigelse i 2019

Baggrund/formål: Udvalget orienteres under punktet om magt-
anvendelser i Sociale Forhold og Beskæftigelse i 2019. 
Vedlagt er Byrådsindstillingen, som er udarbejdet sammen med 
Sundhed og Omsorg og som Byrådsbehandles forventeligt før 
sommerferien 2020. 

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.45 – 18.00 (15 min.)

Bilag:
- Byrådsindstilling
- Redegørelse for magtanvendelser i Sociale Forhold og Be-

skæftigelse i 2019

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

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

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen

Tid: 18.00 – 18.10 (10 min.)

Bilag
- Orientering uge 20

Punkt 5, Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget 20. maj 2020.docx
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- Bilag til orientering uge 20

10. Orienteringspunkter

A) Orientering om Bæredygtighedsplanen for MSB

Baggrund/formål: Udvalget orienteres. 

Metode: Mundtlig orientering 

Ansvarlig: Kristian Würtz

Tid: 18.10 – 18.15 (5 min.)

B) Orientering om konkret personsag

Baggrund/formål: Udvalget orienteres. 

Metode: Mundtlig orientering 

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 18.15 – 18.20 (5 min.)

11. 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 Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen 

Tid: 18.20 – 18.25 (5 min.)

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

Punkt 5, Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget 20. maj 2020.docx
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12. Evt.

Baggrund/formål: Udvalget drøfter eventuelt øvrige sager. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.25 – 18.30 (5 min.)

Bilag: 
- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 5, Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget 20. maj 2020.docx
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Bordrunde
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