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Fremsendelse af Sociale Forhold og Beskæftigelses  

budgetforslag for 2021-2024 

 

Vedlagt fremsendes Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til afdelinger-

nes budgetforslag for 2021-2024. 

  

Materialet omfatter følgende sektorer:  

- 120 Decentraliseret Sociale Forhold og Beskæftigelse 

- 150 Ikke decentraliseret Sociale Forhold og Beskæftigelse  

 

Budgetmålene 

Budgetmålene udlægger retningen for Sociale Forhold og Beskæftigelses 

arbejde i 2021. Alle budgetmålene er videreført fra Budget 2020 – med und-

tagelse af målet om unge i gang med uddannelse efter grundskolen, hvor 

succeskriteriet er justeret. Målene er præsenteret for Social- og Beskæftigel-

sesudvalget, og dette har ikke givet anledning til ændringer. 

 

Budgetmålene for beskæftigelsesområdet retter sig mod generelle løft. Det 

gælder alle unge i forhold til uddannelse og et stærkt fokus på grupper med 

overrepræsentation blandt offentlig forsørgede – personer med ikke-vestlig 

herkomst og akademikere. Budgetmålet vedr. andel unge i gang med ud-

dannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 måneder efter afslutning af 

grundskole er ændret fra 100 pct. til 99 pct. Årsagen er, at et budgetmål på 

99 pct. er mere realistisk, da der erfaringsmæssigt er mellem 50 og 100 

unge afgangselever i Aarhus, som det er særdeles vanskeligt at komme i 

kontakt med. På baggrund af den aktuelle coronasituation kan det blive van-

skeligt at indfri særligt målet om flere akademikere i job.  

 

Budgetmålene for det sociale område supplerer Aarhusmålenes uligheds-

målinger med mål for de socialt udsatte borgeres progression i forhold til at 

mestre eget liv. Der arbejdes med læring og selvforsørgelse, netværk og 

medborgerskab samt personlig udvikling, fordi det tilsammen skaber øget 

livskvalitet og er de samme tre livskvalitetsdimensioner som i Aarhusmålene. 

Med udgangspunkt i de mål, borgeren selv har valgt at samarbejde med 

forvaltningen om, vurderer borger og medarbejder sammen, om resultaterne 

nås.  

 

 

SOCIALE FORHOLD OG 

BESKÆFTIGELSE 
Mål, Økonomi og Boliger 

Aarhus Kommune 

Effekt og Økonomi  

Værkmestergade 15 B 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

 

E-mail: 

social@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 
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Den økonomiske situation 

Aarhus er en by i vækst, og med det stigende antal indbyggere følger, at 

flere borgere har behov for hjælp og støtte fra Sociale Forhold og Beskæfti-

gelse. Særligt på det specialiserede socialområde. 

 

En del af udgiftsbehovet hertil dækkes af demografimodellen på socialområ-

det. Det er dog en konkret økonomisk udfordring for Sociale Forhold og Be-

skæftigelse, at tilgangen af borgere med behov for hjælp og støtte overstiger 

den generelle befolkningstilvækst, som budgetmodellen er baseret på, sam-

tidig med at antallet af særlig dyre sager vokser.  

 

Udviklingen gør sig gældende på tværs af hele socialområdet, men særligt 

bekymrende er udviklingen, når det kommer til voksne borgere med psyki-

ske eller handicaprelaterede problemstillinger. Flere og flere aarhusianere 

kæmper med komplekse og sammensatte problematikker.   

  

Forligspartierne bag budgetforliget 2020 har derfor tilført Sociale Forhold og 

Beskæftigelse yderligere midler. Samtidig erkender forligspartierne, at ud-

fordringerne rækker ud over budgettilførelsen. Derfor er Sociale Forhold og 

Beskæftigelse i gang med at udarbejde en plan, der skal sikre faglig og øko-

nomisk bæredygtighed i perioden 2020-2030.  

 

Dertil kommer, at den aktuelle COVID19-situation medfører et ekstra pres på 

Sociale Forhold og Beskæftigelses økonomi. Det forventes, at endnu flere 

udsatte børn og voksne vil få brug for støtte. Enten fordi hjælpen i øjeblikket 

er sat på standby, fordi den er midlertidigt omlagt, eller fordi vi af hensyn til 

beboerne på de sociale tilbud for børn, unge og voksne indtil videre har luk-

ket ned for besøg fra pårørende. Samtidig påvirker den aktuelle økonomiske 

krise også borgernes muligheder for at komme i job. Som følge af corona-

nedlukningen har der været en væsentlig stigning i antallet af ny-tilmeldte 

ledige borgere. Krisen påvirker især mulighederne for at få fodfæste på ar-

bejdsmarkedet for udsatte borgere, kortuddannede, unge nyuddannede og 

seniorer. Den mest markante procentuelle stigning er sket for de unge på 

kontanthjælp. I den aktuelle situation er der dog også en betydelig opbrems-

ning i kommunal aktivering, hvilket isoleret set forventes at medføre mindre-

udgifter på kort sigt.  
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Håndtering af finansieringsbidraget 

Det følger af byrådets økonomiske politik, at magistratsafdelingerne 

opkræves et finansieringsbidrag til budgetmodellerne. For Sociale Forhold 

og Beskæftigelse drejede det sig oprindeligt om i alt 19 mio. kr. i 2021 sti-

gende til 38 mio. kr. i 2022. I lyset af den aktuelle situation med COVID-19-

epidemien har Magistraten dog besluttet at aflyse opkrævningen af finansie-

ringsbidraget. Aflysningen letter lidt af budgetpresset for Sociale Forhold og 

Beskæftigelse i 2021, men finansieringsbidraget genoptages i budget 2022. 

 

Behovsanalyse og anlægsplan 

De mange nye aarhusianere medfører behov for flere boliger, og det gælder 

også for borgere med handicap, psykisk sygdom og alle dem, der af forskel-

lige årsager står uden bolig i dag. Der er behov for flere billige boliger, der 

kan betales af borgere på kanten af arbejdsmarkedet, samt flere lærings- og 

beskæftigelsestilbud. 

 

Med dette afsæt og til drøftelse i budgetprocessen fremsender Sociale For-

hold og Beskæftigelse behovsanalyse og anlægsplan, der dels afdækker 

disse udfordringer, og dels anviser mulige løsninger. 

 

 

 

 

Kristian Würtz  

Rådmand  / 

Erik Kaastrup-Hansen 

Direktør 

 

 

 

Vedlagt findes Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til budgetredegø-

relsen for 2021-2024 inklusive bilag: 

o Budgettering af ikke-decentraliserede områder 

o Takstoversigtsskema 

o Behovsanalyse og løsningsforslag til 10-årig investerings-

plan på anlægsområdet 


