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Referat
Rådmandsmøde
Rådmandsmøde
16-06-2020 08:00 - 16-06-2020 10:00
Lokale 398, Rådhuset

Punkt 2: Referat
Referatet blev godkendt.
Punkt 3: Tilskud til tandbehandling til kræftpatienter
På baggrund af en konkret sag, hvor en kræftpatient ikke kunne bevilges tilskud til tandbehandling, har
rådmanden efterspurgt yderligere oplysninger omkring regionens håndtering af disse sager samt et estimat
over den samlede sagsmængde. Derudover er der også ønsket en vurdering af muligheden for at berørte
borgere kan stå frem som cases, hvis sagen føres frem landspolitisk.
Indstilling om, at:
1. Det på baggrund af nærværende sagsfremstilling drøftes, hvorvidt der skal tages kontakt til
henholdsvis regionen og Kræftens Bekæmpelse med henblik på at rejse problemstillingen
landspolitisk.
Indstillingen blev præsenteret af VJ. Indstillingen blev derpå drøftet af rådmandskredsen. Det blev
bemærket, at:
• KW bemærkede, at det ser ud til at der er Region Midt er en regional forskel sammenlignet med
andre regioner
• Der aftales et møde. Det skal overvejes,. hvordan sagen kan løftes (drøftes også på næste
pejlemærkemøde ift. kommunikationsvinkler - OL følger op)
Indstillingen blev godkendt
(FS følger op)
Punkt 4: Opsamling på erfaringer fra håndtering af COVID-19 i MSB
Med denne indstilling samles op på de erfaringer, som indtil videre kan drages i forbindelse med de
omstillinger, der er blevet iværksat ved håndteringen af udbruddet af COVID-19.
Der arbejdes videre med erfaringerne på de enkelte arbejdspladser. Digitalisering understøtter derudover
arbejdet med at fastholde det digitale momentum.
Indstillingen om, at:
1. rådmanden tager opsamlingen til efterretning.
Indstillingen blev præsenteret af JLH. Indstillingen og de skitserede erfaringer blev derpå drøftet i
mødekredsen. Det blev i den forbindelse bemærket, at:
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• Der var enighedhed om, at der bør være et stærkt fokus på, at vi som organisation forholder os til,
hvordan borgerperspektivet, vores effektivit og vores kerneopgave kan optimeres og udvikles som til
det bedre. Medarbejdertrivsel er også et vigtigt element, men særligt som led til at styrke
borgeroplevelsen.
• KW bemærkede, at det er interessant at tænke videre i digitale kanaler og læsninger ift. at nå nogle af
de borgergrupper, som ellers har svært ved at have kontakt pga.psykiske og sociale udfordringer. Der
er dog hensyn til databeskyttelse ift. de tekniske løsninger, som skal indtænkes..
• KW bemærkede, at udfordringer ved deling af medarbejder-mails må kunne løses i forbindelse med
udsendelse af vejeledninger/apps til digitalemøder evt. ved at sende fra en central mail/automatisk
generering..
• KW bemærkede, at oplevelsen af en sproglig slagside ift. den digitale kommunikation er bekymrende.
Det bør der være opmærksomhed omkring fremadrettet.
• KW bemærkede derudover, at det er positivt, at de sundhedsmæssige kompetencer har fået et løft
generelt.
Indstillingen blev taget til efterretning.
• Opsamlingen behandles på HMU. Direktionen vil på den baggrund kommunikere ift. den videre
opfølgning
(OL følger op)
Punkt 5: Orientering fra Magistraten
Rådmanden orienterede kort fra mødet i Magistraten, herunder bl.a. fra besøget fra Østjyllands Politi

Punkt 6: Orientering om udvalgsmødet
LH orienterede kort om udkast til dagsorden for mødet i Social- og beskæftigelsesudvalget d. 17. juni 2020.
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Indstilling
Til

Rådmandsmødet

Fra

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Dato

16. juni 2020

Forsøg med borgerbudgetter til unge
1.

Resume

Med denne indstilling foreslås, at MSB indgår i det
samarbejde med Lind Invest og Center for Social
Nytænkning om et forsøg med borgerbudgetter til
20 uddannelsesparate unge.
2.

Beslutningspunkter

Det indstilles at:


MSB indgår i samarbejde om afprøvning af
borgerbudgetter til 20 unge

3.

Baggrund

MSB har gennemført forsøg med borgerbudgetter
gennem projekt Langtidsledige tager teten, hvor
målgruppen var jobparate borgere over 30 år. Effekten blev i den sammenhæng grundigt dokumenteret og indsatsen er nu forankret som en fast del af
Jobcenterets tilbudsvifte.
MSB har modtaget en invitation til at samarbejde
om et forsøg målrettet uddannelsesparate unge
med minimum et års ledighed. Initiativtagerne bag
forslaget er Center for Social Nytænkning (Steffen
Rasmussen) samt Lind Invest.
Rammen for forsøget er Charter for Social Nytænkning, som Aarhus Byråd d. 3.4.2019 valgte at tilslutte sig.
4.

Effekt

Målet med projektet er at undersøge en effekt over
24 måneder på flere parametre:
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Hvilken effekt ser vi af en investering i ungebudgetter hos de unge?



Hvor mange unge er i projektperioden kommet i uddannelse og/eller arbejde?



Hvordan har de unge oplevet kontakten til systemet?
Øget fremmøde?



Hvordan har sagsbehandlerne oplevet forsøget og brugen af deres faglighed?



Har ungebudgetterne haft en påvirkning på
relationen mellem ung og sagsbehandler? Hvad er pengene fordelt på?



Og hvilken effekt har de forskellige tilvalg
haft?



Investeringens eventuelle provenu –

Desuden laves der en efter-evaluering, hvor der ses på
deltagernes forsørgelse, m.m. 12 måneder efter forsøgets
afslutning.
Planen er sammenholde de kvantitative data med et tilsvarende antal uddannelsesparate unge under ordinære vilkår
i kommunen som kontrolgruppe.
CFSN og Lind Invest udarbejder en samlet evaluering,
som tager udgangspunkt i kvantitative og kvalitative data
indhentet ved kvartalsmæssig dataudtræk/spørgeskema
og halvårlige interviews.
Evalueringen resulterer i en SROI-rapport (Social Return
on Investment)
5.

Ydelse

Projektet afvikles i et samarbejde med 2-3 kommuner,
Lind Invest og Center for Social Nytænkning.
I alt 60 unge forventes at deltage i forsøget, hvoraf de 20
vil komme fra Aarhus Kommune.
Over en 2-årig periode vil projektet som prøvebane, give
60 uddannelsesparate unge med min 12 måneders ledighed og deres sagsbehandlere, fordelt på 2-3 kommuner,
muligheden for frit at gøre brug af ungebudgetter på
25.000 kr. samt en håndholdt indsats til brugen af disse.
20 af de 60 deltagere vil komme fra Aarhus Kommune.
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Selvom de unge deltagere er i kategorien ”uddannelsesparate”, så viser det faktum, at de med mere en 12 måneders ledighed – ikke umiddelbart har profiteret af den hidtidige indsats. Et borgerbudget vil for nogle unge give rum
for at gentænke mål og vej til målet.
I Aarhus Kommune er der p.t 162 uddannelsesparate unge
med mere end 1 års ledighed.
Erfaringerne fra projekt Langtidsledige tager teten vil blive
anvendt i denne sammenhæng. F.eks at de borgere som
blev udpeget af deres virksomhedskonsulent – havde meget bedre succes med deres borgerbudget.
6. Organisering
Projektet afvikles i et samarbejde med 2-3 kommuner,
Lind Invest og Center for Social Nytænkning. Center for
Social Nytænkning er tovholder for samarbejdet.
I MSB forankres arbejdet i Unge, Job og Uddannelse.

7. Ressourcer
Det samlede budget for projektet er 1.600.000 kr. (for 60
deltagere)
De deltagende kommuner skal medfinansiere med 7.500
kr. pr person.
For Aarhus Kommune vil det betyde en udgift på: 150.000
kr.
Ressourcerne findes via en intern omlægning af midlerne
til vejledning og opkvalificering.

Bilag
Bilag 1:

Charter for Social Nytænkning

Bilag 2:

Invitation til samarbejde om borgerbudgetter

Tidligere beslutninger

Sagsnummer: 15/013725-100

Antal tegn: Klik her for at angive tekst.

Fagligt sekretariat

Sagsbehandler: Anne Marie Frederiksen
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E-post: amfr@aarhus.dk
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MOTIVERET BESKÆFTIGELSE: UNGEBUDGETTER
EN INVESTERINGSPRØVEBANE FOR AKTIVITETSPARATE UNGE

INVITATION
TIL DELTAGELSE I FORSØG MED UNGEBUDGETTER TIL UDDANNELSESPARATE
UNGE MED MINIMUM 12 MÅNEDERS LEDIGHED.

I Aarhus Kommune har man investeret i borgerbudgetter igennem to runder af “Langtidsledige tager teten” og
dokumenteret at 32 af de 97 som medvirkende i første runde er kommet ud af kontanthjælpssystemet. Fokus her
var jobparate fra alderen 30 år og opefter. Efterfølgende har 3 øvrige kommuner også udforsket borgerstyrede
budgetter, dog til mere udsatte borgere - men med lovede resultater.
Hvad sker der, hvis vi tager udgangspunkt i den viden vi har opnået igennem Center For Social Nytænknings
forskningsprojekt ´Motiveret Beskæftigelse´, og med inspiration fra ovenstående eksempel (som har en positiv,
dokumenteret eﬀekt) bruger samme tilgang i forbindelse med uddannelsesparate unge med minimum 12
måneders ledighed? At forsøget har fokus på uddannelsesparate unge i længere ledighed skyldes, at det er en
af de målgrupper, som har stort behov for en helhedsorienteret indsats, og hvor man ofte ser de ordinære
tiltag såsom praktik, aktivering og sporadiske møder ikke har den tilsigtede eﬀekt alene.

De aktivitetsparate unge kunne også være interessante at undersøge i et lignende projekt.
Men dette projekt vil vi koncentrere på uddannelsesparate unge i mere end 12 måneders ledighed, da
denne målgruppe netop ofte falder imellem ﬂere stole og målgrupper og ikke er parate til blot at starte
i studie eller arbejde uden anden indsats.
Til afprøvning af personlige, borgerstyrede budgetter for en målgruppe af socialt udsatte borgere har
socialstyrelsen i 2017 bevilliget ﬁre kommuner midler hertil. Følgende kommuner deltog:
Halsnæs - Projekt: Mit liv - min styring. Hjælp til selvhjælp på en ny måde
Lejre - Projekt: Nye veje til øget livsmestring
Kolding - Projekt: Råderum - borgernes centrum
Aarhus - Projekt: Personlige, borgerstyrede budgetter til unge hjemløse i Aarhus kommune
Lejre:
I et referat fra Lejre Kommunes “Job og arbejdsmarkedsudvalg” møde D. 08.05.2019 kan man læse følgende
status på forsøget med de unge: “Midtvejsevalueringen viser på en skala fra 1-4, at borgernes oplevelse af
selvbestemmelse er øget fra 2,5 til 3. Deres livskvalitet er øget fra 2,5 til 3,1, og deres evne til rehabilitering ligger
stabilt på 3,5. Projektgruppen har endvidere noteret, at det på nuværende tidspunkt virker til, at det særligt er
de unge borgere, som proﬁtter af deres deltagelse i projektet”.
Fagbladet ‘Socialrådgiveren’ dykkede i en artikel ned i midtvejsevalueringerne af projekterne i de ﬁre
kommuner i en artikel. Her blev dette bl.a. fremhævet:
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Kolding:
“Alle ﬁre kommuner har gjort meget ud af, at det skal være borgernes egne drømme, de skal arbejde med,
og at målet ikke behøver at være selvforsørgelse, men at det lige så vel kan handle udelukkende om øget
livskvalitet. Alligevel har 19 ud af de 25 borger i Kolding haft job eller uddannelse som deres mål i forløbet”
skrev de: ”indtil videre modtager fem af vores deltagere ikke længere ydelser fra jobcenteret, og vi har ﬂere,
som vi forventer, kommer i job eller uddannelse i nærmeste fremtid” fortalte Anna Frimodt Thoms, Kolding
Kommune.
Aarhus:
“I Aarhus oplever de borgere, som er i gang med forløbet, en øget livskvalitet, og af dem, som er færdige i
projektet, er tre ud af ﬁre blevet selvforsørgende, enten via job eller uddannelse med SU. Flere af dem, der
stadig er i gang med projektet, har taget kørekort og en skal i gang med amu-kursus, begge dele med
henblik på selvforsørgelse.”
Halsnæs:
Når borgerne kommer med i projektet, sætter de sig ned sammen med deres kontaktperson og laver et
budget, som de selv mener kan bringe dem tættere på deres drøm. Her kan de bruge penge på ting, som
kommunen normalt ikke dækker. Enten fordi det ligger uden for, hvad kommunen har lovhjemmel til at
støtte, for eksempel selvbetalingsuddannelser og bestemte terapiformer. Eller fordi det ligger uden for
kommunens serviceniveau, for eksempel en cykel eller en ny seng, forklarer Lise Møller Jensen fra Halsnæs
Kommune. Af midtvejsevalueringen fremgår det, at størstedelen af borgernes drømme ligger inden for
kategorierne bedre boligforhold og tættere relationer, og at disse to drømme hænger tæt sammen.
Projektet “Ungebudgetter” er bygget op omkring de seks søjler i Charter For Social Nytænkning som Aarhus
Kommune bl.a. er tiltrådt.

KORT OM PROJEKTET
I en 2-årig periode vil vi som prøvebane, give 60 uddannelsesparate unge med min 12 måneders ledighed og
deres sagsbehandlere, fordelt på 2-3 kommuner, muligheden for frit at gøre brug af ungebudgetter på
25.000 kr. samt en håndholdt indsats til brugen af disse. Det forventes at ungebudgetter vil kunne give de
unge mulighed for at kunne tage vigtige skridt mod opfyldning af drømme og klargøring til nye tiltag, og kan
være en afgørende faktor for bedring. Det er vigtigt at understrege at vi ikke ønsker oprettelse af
projektgrupper og sagsbehandlerskift for deltagelse. Vi ser langt hellere at de unge ikke skal opleve
sagsbehandlerskift eller ændringer, men oplever en udvidet mulighed i samarbejde med sagsbehandleren.
Endelig aftale om deltagelse skal foreligge 15.7.2020.
FORUDGÅENDE EVIDENS OG DEN UNDERSØGTE EFFEKT
Erfaringen er, at uddannelsesparate unge med længere ledighed er meget svingende i forhold til deres
behov for tid og indsats for at opnå tilstrækkelig progression mod uddannelse eller arbejdsmarked.
Derfor foreslår vi en 24 måneders periode uden opfyldning grundet budgetteringen.
12 måneder vil for mange være for kort tid til at se en udvikling, som er målbar nok på tværs af de
deltagende, i mens at tre år måske nok kan give et klarere billede af progressionen, men også vil kræve
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mere løbende opfyldning end måske nødvendigt for at se på resultaterne.
Da der allerede er lavet klare målinger på området, ser vi en unik mulighed for at skabe en dynamisk eﬀekt
med de såkaldte borgerbudgetter, som Aarhus Kommune allerede har haft positive eﬀekter med i
“langtidsledige tager teten”, som nu forlænges yderligere. Ungebudgetterne vil altså give mulighed for at
undersøge eﬀekten af en række muligheder, som af forskellige årsager kan være fraværende i forskellige
kommuner idag. Det kan eksempelvis være bevilling af kørekort uden jobgaranti, længere terapiforløb,
uddannelser eller kurser med egenbetaling som f.eks. multimediegraﬁker, boligrettede tiltag, m.v.
DEN KONKRETE EFFEKTMÅLING, KONTROLGRUPPE OG FORMIDLING
Målet med projektet er at undersøge en eﬀekt over 24 måneder på ﬂere parametre:
- Hvilken eﬀekt ser vi af en investering i ungebudgetter hos de unge?
- Vil denne investering kunne forsøges hos aktivitetsparate unge?
- Hvor mange unge er i projektperioden kommet i uddannelse og/eller arbejde?
- Hvordan har de unge oplevet kontakten til systemet? Øget fremmøde?
- Hvordan har sagsbehandlerne oplevet forsøget og brugen af deres faglighed?
- Har ungebudgetterne haft en påvirkning på relationen mellem ung og sagsbehandler?
- Hvad er pengene fordelt på? Og hvilken eﬀekt har de forskellige tilvalg haft? Investeringens provenu?
- Vi ligger desuden op til en efter-evaluering, hvor vi ser på de deltagerne borgeres forsørgelse, m.m.
12 måneder efter forsøgets afslutning.
Vi ser gerne, at der er mulighed for sammenholde de kvantitative data med et tilsvarende antal
uddannelsesparate unge under ordinære vilkår i kommunen som kontrolgruppe, som vi trækker grunddata
ud på. CFSN og Lind Invest udarbejder en samlet evaluering, som tager udgangspunkt i kvantitative og
kvalitative data indhentet ved kvartalsmæssig dataudtræk/spørgeskema og halvårlige interviews.
Evalueringen resulterer i en SROI-rapport (Social Return on Investment) til formidling til landets øvrige
kommuner via både udsending, foredrag og presse-arbejde samt eventuel konference med deltagelse af de
kommuner, som har medvirket i dette og andre lignende forsøg med borgerstyrede budgetter.
Formidlingen af dette har til formål at udbrede viden og investeringsmuligheder til andre kommuner.
BUDGET FOR EN 2-ÅRIG PERIODE
- 60 * 25.000 kroner til borgerbudgetter: 1.500.000 kroner.
- Formidling (opsætning, tryk og udgivelse af resultater): 50.000 kroner.
(data skal transkriberes, opsættes graﬁsk, trykkes, etc.)
- Administration, regnskab og uforudsete: 50.000 kroner.
I alt: 1.600.000 kroner.
Deltagende kommuner forventes at medﬁnansiere 7.500 pr. person, og får de øvrige 17.500 pr. person
i tilskud. Dette giver 450.000 kroner i medﬁnansiering og nedbringer ekstern ﬁnansiering til 1.150.000 kroner.
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CHARTER FOR SOCIAL NYTÆNKNING - DE 6 SØJLER
Søjle 1: Vidensbaseret
Forsøget er udviklet på baggrund af den viden, der foreligger i vores 2-årige indsamling af viden, data og
gennemgang af litteratur i “Motiveret Beskæftigelse”. Herunder ﬂere gennemførte investeringer og forsøg i
andre kommuner, som alle har påvist positive eﬀekter.
Søjle 2: Løsningsorienteret
Med udgangspunktet i ønsket om at udvikle konkrete, værdiskabende tiltag er her en oplagt mulighed for at
forsøge at skabe en konkret løsning til en årelang udfordring ift. at motivere og skabe øget progression hos
aktivitetsparate unge. Udover relationer er muligheden for at forfølge drømme og arbejde individualiseret
en klar løsningsmodel, og her vil ungebudgetter kunne være en eﬀektiv løsning, men vi ved det ikke endnu.
Søjle 3: Fokus på Mennesker
Forsøget har menneskers potentiale i fokus. Hvad sker der med et ungt menneske, som oplever øget tillid,
relationsdannelse og mulighed for at hjælpe sig selv? Hvordan opleves arbejde og motivation for en
sagsbehandler som kan bidrage på en anden måde, og derved styrke relationen til den unge?
Søjle 4: Eksisterende rammer
Vi ønsker ikke, at et forsøg under charteret udgør en diskussion om hvorvidt der skal tilføjes ﬂere eller
færre midler til et område fra statsligt niveau. Derfør ønsker vi at se på om lokale investeringer - som
tidligere påvist - kan skabe en øget værdi, således at kommunerne kan skabe eget økonomisk overskud ved
et forsøg som dette. Ligeledes bruger vi eksisterende rammer som sagsbehandlernes eksisterende
fagligheder og muligheder, kombineret med et initiativ som allerede er forsøgt i kommunen, som blot
udvides til en ny målgruppe. Bruger vi de eksisterende midler rigtigt, eller kan vi skabe merværdi ved de
rigtige investeringer?
Søjle 5: Opfølgning
Det er altafgørende, at vi får gennemgående data på forsøget og kan påvise eventuelle muligheder,
investeringscases og problematikker ved forsøget til brug og inspiration af andre kommuner. Vi skal derfor
lave en grundig evaluering, som følger forsøget i de 24 måneder, og vi ligger desuden op til en efterevaluering, hvor vi ser på de deltagende borgeres forsørgelse 12 måneder efter forsøgets afslutning.
Søjle 6: Hvorfor ikke prøve?
Vi har en fælles tro på at kunne skabe bedre resultater. Når forsøget bygger på en model som har vist sig at
være positiv, så giver det god mening for os at bygge videre på dette, og forsøge at skabe bedre løsninger for
mennesker.
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Bordrunde

