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Punkt 1: Dagsorden
Beslutning for Punkt 1: Dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Referat
Beslutning for Punkt 2: Referat
Referatet blev godkendt.

Punkt 3: Temadrøftelse: Digitalisering i MSB
Beslutning for Punkt 3: Temadrøftelse: Digitalisering i
MSB
Digitaliseringschef Rasmus Ry Nielsen (RN) deltog til temadrøftelsen.
RN orienterede om aktuelle digitaliseringsindsatser- samt om udviklingen af
digitaliseringsområdet i MSB.
Mødekredsen drøftede dagsordener ind i digitaliseringsområdet. Herunder:
• KW betonede vigtigheden af, at brugerne - både medarbejdere og borgere involveres i såvel de digitale produkter som i selve udviklingen heraf for at skabe
et fælles forståelsesgrundlag.
• Derudover ønskede KW, at der allokeres (digitale) ressourcer hen til områder, som
har et økonomisk potentiale.
• KW vurderede også, at MSB med fordel kan italesætte konkrete områder, hvor
borgerne oplever tilfredshed ved øget brug af digitale løsninger - mhp. at styrke
medarbejdernes motivation for at arbejde hermed.
Mødekredsen drøftede det fremtidige format for afrapportering om det digitale område:
• KW ønskede, at DIG rapporterede om status for de digitale strategiske indsatser i
MSB inden sommerferien 2021.
DIG følger op.

Punkt 4: Beskæftigelsesplan 2021
Beslutning for Punkt 4: Beskæftigelsesplan 2021
Nærværende indstilling lægger op til, at deltagerne på rådmandsmødet drøfter, hvilke
konkrete indsatser, der skal beskrives i Beskæftigelsesplanen 2021 (BP21).
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VJ præsenterede forslag til konkrete indsatser i- og procesplan for BP21.
Mødekredsen drøftede mulige, konkrete indsatsområder i BP21. Herunder:
• KW vurderede, at BP21 har et for bredt fokus, selvom der pt. indgår mange gode
indsatser og overvejelser.
• Dertil vurderede KW, at virksomhedsstrategien ikke skal fremgå som et
selvstændigt fokusområde. I stedet skal virksomhedsstrategien fremgå løbende og skrives ind som en grundlæggende ramme for diverse fokusområder i BP21.
• KW ønskede desuden, at BP21 i højere grad skrives som "Aarhus Kommunes
strategi for beskæftigelsesområdet".
• KW vurderede også, at BP21 skal forsøges at indlejre
ministermålene under konkrete / lokale problemstillinger og relevante fagspor for
Aarhus Kommune.
• Rent praktisk ønskede KW, at FS venter med at skrive forordet for BP21 til efter
byrådsbehandlingen.
FS følger op.

Punkt 5: Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram
Beslutning for Punkt 5: Udmøntning af Lov- og
Cirkulæreprogram
Det indstilles:
At 1) rådmanden tager orienteringen om årets Lov- og Cirkulæreprogram til efterretning.
BHA orienterede om årets Lov- og Cirkulæreprogram.
KW tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Orientering fra Magistraten
Beslutning for Punkt 6: Orientering fra Magistraten
KW orienterede om det seneste (24.08.20) møde i Magistraten.

Punkt 7: Orientering om udvalgsmødet
Beslutning for Punkt 7: Orientering om udvalgsmødet
Mødekredsen drøftede dagsordenen for det kommende (02.09.20, red.) møde i Socialog Beskæftigelsesudvalget.
Mødekredsen drøftede præsentation af opfølgning på mål og økonomi for andet kvartal.
KW ønskede hertil, at punktet også lægger op til en drøftelse af målene for beskæftigelse
- med fokus på tidligere, aktuel og fremtidig håndtering af COVID-nedlukningens
konsekvenser for beskæftigelsesområdet. MØB følger op.
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KW ønskede, at dagsordensætte "Status på COVID-19" på mødet. FS følger op.
KW ønskede at kalendersætte et møde med den konstituerede udvalgsforperson inden
udvalgsmødet. OL følger op.

Punkt 8: Bordrunde
Beslutning for Punkt 8: Bordrunde
EKH orienterede om seneste status for- og håndtering af COVID-19 i Aarhus Kommune.
KW ønskede at modtage en status for seneste lokale ledighedstal, tilmeldingstal og
statistik for jobvandring mellem brancher. FS / VJ følger op.

3/3

Punkt 3: Opfølgning på budgetforlig 2. kvartal

2/6

Punkt 3, Bilag 1: Rådmandsindstilling Opfølgning på budgetforlig 2. kvartal 2020.pdf

Indstilling
Til

Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fra

Mål, Økonomi og Boliger

Dato

31. august 2020

Opfølgning på budgetforlig 2. kvartal 2020
Hermed fremsendes opfølgninger på aftaler i budgetforlig
vedrørende Sociale Forhold og Beskæftigelse.

1. Resume
For 2. kvartal er der fulgt op på i alt 22 punkter. For 6 punkter foreslås opfølgningen afsluttet i regi af nærværende
kvartalsvise opfølgninger for i stedet enten at ophøre eller
overgå til almindelige driftsopfølgninger eller evalueringer
jf. forligsteksterne. De resterende punkter har angivet nye
foreslåede opfølgningstidspunkter.
I oversigten er desuden inkluderet de opfølgningspunkter,
som ikke har opfølgning i 2. kvartal, til orientering om disses næste opfølgningstidspunkt.
I næste opfølgning for 3. kvartal inkluderes de nye punkter
til opfølgning fra budgetforlig 2021.
2. Beslutningspunkter
At 1) Opfølgningslisten med angivelse af forslag til nye opfølgningstidspunkter drøftes og godkendes.

Bilag
Bilag 1: Opfølgningsliste – Budgetforlig
2. kvartal 2020

Økonomi

Antal tegn: 1162

Tlf.: 89 40 20 00

Sagsbehandler: Mads Bundgaard

E-post: okonomi@msb.aarhus.dk

Tlf.: 89 13 33 34
E-post: madbun@aarhus.dk

Opfølgning på budgetforlig 2. kvartal 2019
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BUDGETFORLIG 2020-2023

#

OPGAVE

ANSVAR
LIG

STATUS

NÆSTE OPFØLGNING

1

Grøn Transportplan

MTM/
BA

Fra budgetforlig:
”Forligspartierne ønsker, at der i forbindelse med udskiftning af biler i kommunen og kommunens selskaber kun
investeres i elbiler/fossilfri biler, medmindre der er ganske særlige grunde til andet. Samtidig skal det være et
bindende mål, at hele bilflåden er omstillet til klimavenlig/fossilfri drift senest i løbet af 2025
(…)
Endelig er transport af borgere en kilde til CO2-udledning som kommunen kan påvirke. Kørslen som kørselskontoret kordinerer udgør årligt ca. 4,47 mio. km. Det giver en udledning på ca. 1200 tons CO2/år. Denne udledning
ønsker forligspartierne ligeledes udfaset så hurtigt som muligt. Der ønskes opstillet simple bindende mål for årlig
omstilling og laves nøgletal for at følge udviklingen.”

3. kvartal
2020

Status:
Byrådet har vedtaget at udskiftningen af kommunens bilpark skal påbegyndes allerede fra 2020 og omstillingen
skal være tilendebragt senest 2025. Mål, økonomi og boliger vil primo september fremsende oplæg til direktionen
med forslag til konkrete køretøjer MSB skal udskifte inden årets udgang for at opfylde kravene.

2

ABA-investeringsprojekt

MBU
(MSB)

MTM og BA har en ny byrådsindstilling undervejs med næste fase af transportplanen. Den har MSB stillet en
række opklarende spørgsmål til – herunder til konkret håndtering af midlerne, der er afsat til ladeinfrastruktur i
forbindelse med anlægsinvesteringerne iværksat som følge af coronasituationen. Vi afventer fortsat afklaring
herpå.
”Parallelt med Nest-forløbet har byrådet i 2016 igangsat et 5-årigt ABA-investeringsprojekt for børn med autisme
i kommunens almene dagtilbud og skoler. De umiddelbare tilbagemeldinger fra ABA-investeringsprojektet er positive. Derfor ønsker forligspartierne, at magistratsafdelingerne Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge
fremrykker den planlagte evaluering af projektet til sommeren 2020”
Status:
Evalueringen af ABA-projektet er udarbejdet af MBU i samarbejde med MSB og fremsendt til budgetforhandlingerne 2020. Evalueringen har været forelagt på rådmandsmøde d. 11. august 2020. Der indgår i evalueringen tre
scenarier for ABA-projektet:
1. videreførelse med reduktion af MSB’s medfinansiering modsvarende til merudgift i MSB
1
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2. videreførelse med eksisterende MSB’s medfinansiering indebærende en merudgift for MSB på 200.000 kr.
3. nedlæggelse af tilbuddet.
3

Tidlige indsatser - Back to
School
1,9 mio. kr. årligt

MBU
(MSB)

”ønsker forligspartierne at videreføre Back2School, som er forløb til elever, der har markant og bekymrende fravær. Der afsættes 1,9 mio. kr. i 2020 og herefter 1,7 mio. kr. årligt. Det kan også bidrage til, at færre børn bliver
omfattet af reglerne om 15 procent fravær, hvor Socialforvaltningen skal træffe afgørelse om standsning af
børne- og ungeydelsen for et kvartal.”

Foreslås afsluttet

Der følges op på eventuel inddragelse af MSB i indsatsen.
Status:
Formålet med Back2school er at hjælpe børn med bekymrende fravær tilbage i skole via systematiske, psykologiske interventioner og bygger på principperne fra kognitiv adfærdsterapi. Det foregår med barnet og forældre
samt møder med skolen. Samtidig hjælpes barnet og forældre til at få løst de problemer, der er medvirkende til,
at barnet finder det svært at komme i skole. Interventionen er forankret i PPR, Børn og unge, og det er ofte en
indsats der finder sted inden Familiecenteret bliver involveret i sagen. MSB deltager på det individuelle sagsniveau. I praksis betyder det, at vi deltager i møder omkring Back2School i de tilfælde, hvor barnet er tilknyttet
både os og Back2School. Derudover har der i projektperioden deltaget chef-repræsentanter fra MSB i styregruppen. Samarbejdet og inddragelsen finder således sted i de relevante individuelle sager.
4

Tandsundhedsplan
3,1 mio. kr. i
2020 og 3,6
mio. kr. i årene
derefter

MSO/
MSB/
MBU

”Forligspartierne ønsker at styrke tandplejen for byens udsatte borgere og dermed mindske uligheden i sundhed.
Der afsættes derfor 3,1 mio. kr. i 2020 og 3,6 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til at finansiere en gennemførelse
af Tandsundhedsplanen, som Sociale Forhold og Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg samt Børn og Unge har udarbejdet i fællesskab.
(…)
Forligspartierne ønsker, at Sociale Forhold og Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg samt Børn og Unge i fællesskab
undersøger muligheden for fremadrettet at samle budgettet til Omsorgstandplejen, Specialtandplejen samt Socialmedicinsk Tandklinik i Børn og Unge.”
Status:
Midlerne er endnu ikke udmøntet, da der forsat er drøftelser med MBU og MSO om fremtidig placering af tandplejen for udsatte borgere.

2
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Tilskud til omsorgstilbuddet
Pitstop

MSO
(MSB)

Omsorgstilbuddet Pitstop er et midlertidigt tilbud til plejekrævende socialt udsatte borgere i Aarhus, der udskrives
fra somatisk behandling. Pitstop drives i dag af Røde Kors i samarbejde med Sundhed og Omsorg samt Sociale
Forhold og Beskæftigelse. Det er forligspartiernes vurdering, at omsorgstilbuddet skaber gode rammer for, at
syge hjemløse eller funktionelt hjemløse kan restituere i hjemlige og trygge omgivelser, hvorved risikoen for genindlæggelser reduceres.
(…)
Forligspartierne ønsker, at afdelingerne arbejder for at inkorporere tilbuddet i den almindelige drift.

3. kvartal
2020

Status:
Der har været afholdt møde mellem MSB, MSO og Region Midtjylland, hvor en fremtidig forankring og finansiering
af Pitstop blev drøftet. Der afventes aktuelt en yderligere tilbagemelding fra Region Midtjylland i forhold til deres
interesse.
Mulige fremtidsscenarier for Pitstop drøftes løbende i den nedsatte styregruppe, hvor der er repræsentanter fra
Røde kors, AUH, frivillige, MSO, og MSB. Ultimo august skal styregruppen tage stilling til de næste skridt i forhold til udviklingen af Pitstop.
6

7

Permanentgørelse af midlertidige tilbud til udsatte borgere
og hjemløse
1 mio. kr. til
masterplan

MSB

Headspace

MSB

”Inden for den afsatte økonomiske ramme ønsker forligspartierne, at Sociale Forhold og Beskæftigelse prioriterer
permanentgørelse af midlertidige tilbud til udsatte borgere og hjemløse.
(…)
Forligspartierne ønsker at permanentgøre bevillingerne til weekendåbent i stofindtagelsesrummet, sociale viceværter på Klostertorv og udvidede åbningstider i Værestedet i Jægergårdsgade, og at der arbejdes videre med
Masterplanen på hjemløseområdet.”

Foreslås afsluttet

Status:
Midlerne til permanentliggørelse af tilbud til udsatte og hjemløse er udmøntet i forbindelse med boliggarantien for
unge hjemløse og til styrkelse af bofællesskaber til socialt udsatte med henblik på at understøtte strategien om
Housing First. Derudover er de udvidede åbningstider på Værestedet i Jægergårdsgade gjort permanente.
”Headspace er en frivillig organisation, der tilbyder børn og unge i alderen 12-25 år, som oplever små eller store
problemer (ensomhed i skolen, angst, sorg mv.) anonym og gratis rådgivning hos frivillige ungerådgivere. Forligspartierne ønsker at støtte muligheden for etablering af et Headspace-center i Aarhus.”
Status:
Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Unge, Job og Uddannelse og Headspace. Grundet Covid-19 er opstarten for Headspace i Aarhus blevet forsinket, indtil videre til 7/9. Headspace har i stedet brugt tiden på rekruttering og uddannelse af frivillige.

3
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Aarhus krisecenter

MSB

”Aarhus Krisecenter yder en vigtig indsats for voldsudsatte kvinder og deres børn. Forligspartierne er derfor enige
om at afsætte 140.000 kr. årligt til centeret, så det i højere grad bliver muligt at imødekomme borgernes behov
for hjælp alle ugens dage.”

Foreslås afsluttet

Status:
Midlerne er bevilliget til Aarhus Krisecenter, og de bruges til ekstra medarbejdere i weekend (ti timer) og hverdage (ti timer). De ekstra medarbejdstimer er særligt målrettet de børn, som opholder sig på centret.

BUDGETFORLIG 2019-2022
#

OPGAVE

9

Udsatte boligområder

9.1

Forebyggelse i
risikoområder

ANSVAR
LIG
MTM
BA
MSB

Økonomi
(BB)

STATUS

NÆSTE OPFØLGNING

Forligstekst:
”Et bredt flertal af byrådets partier indgik 18. juni 2018 en aftale om byens udsatte boligområder. Aftalen indebærer en massiv fysisk omdannelse af byens hårdest udsatte boligområder kombineret med målrettede sociale og
beskæftigelsesmæssige indsatser.
(…)
Der afsættes derfor 63 mio. kr. i indeværende budget til området jf. Magistratens budgetforslag og forliget om
udsatte boligområder.”
MSB har særligt ansvar for:
1. At bidrage til handleplanerne for forebyggelse i risikoområder.
2. At bidrage til den helhedsorienterede indsats i projekt ”Opgang til opgang”
3. At iværksætte beskæftigelsestiltag mhp. at løse de beskæftigelsesmæssige udfordringer i de udsatte boligområder.
Fra ”aftale om udsatte boligområder”:
”Med den nye definition af udsatte boligområder og ghettoområder, som er aftalt mellem et flertal af partierne i
Folketinget d. 9. maj, har Aarhus Kommune fire boligområder på ”ghettolisten”. Det er Gellerup/Toveshøj, Bispehaven, Skovgårdsparken og Langkærparken. De to førstnævnte defineres tillige som ”hårde ghettoer”.
Det er afgørende, at der sættes ind, så der ikke er flere boligområder i Aarhus, der lander i kategorien ”hårde
ghettoer” – og at der holdes tæt øje med, at øvrige boligområder i byen ikke udvikler sig negativt.
Der vil være behov for at udvikle handleplaner i fællesskab mellem kommune, boligforening og øvrige aktører.”
Status:
Status pr. 1. december 2019 er at Aarhus har tre områder på ”ghettolisten”. Det er Gellerup/Toveshøj og Bispehaven, som er ”hårde ghettoer”, hvor der er udarbejdet udviklingsplaner, og taget stilling til nedrivning mv.
Skovgårdsparken står fortsat på ghettolisten, og risikerer at komme på den ”hårde ghettoliste” pr. 1.12.2020.
4
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Området følges tæt og der er indledt et forberedende arbejde med henblik på at udvikle en helhedsplan for området. Målet er en styrket kommunal indsats ift. uddannelse og beskæftigelse samt skærpelse af udlejningsregler og
en frivillig fraflytnings indsats. En samlet plan for området, skal bygge ovenpå disse initiativer og skal samtidig
indeholde forslag til områdets fysiske udvikling.
Planen skal kunne danne grundlaget for en ”udviklingsplan”, hvis Skovgårdsparken bliver en ”hård ghetto”, herunder fysiske forandringer med blik for frasalg og nedrivninger.
Der pågår et arbejde med en helhedsindsats under overskriften ”Aarhus løfter Tilst” for Tilst/Langkjær, hvor især
en bedre integration af skole og skoleområdet er i fokus. Målsætningen er en øget tryghed og en ændret beboersammensætning, så Tilst bliver en åben, sammenhængende og tryg bydel - og Langkjærparken ikke kommer på
ghettolisten.
De første initiativer er finansieret og igangsat. Det drejer sig om bl.a. forbedring af trafik, beskæring og belysning, placering af ny dagtilbudsafdeling ved skolen og udarbejdelse af en samlet plan for Tilst Skole.
I Viby C lægges vægt på kommunens beskæftigelsesindsats og jobindsats, dernæst den boligsociale indsats. Der
er enighed om at sikre, at det almene område udvikles og forskønnes sideløbende med resten af bydelen. Det
skal understøtte, at områderne ikke står i kontrast til de ikke-almene dele og gøre området som helhed interessant for investorer. Arbejdet sker i tæt samarbejde med afdelingsbestyrelser, beboer og øvrige interessenter.
Der er indført fleksibel udlejning i Vårkjærparken, der rangerer i toppen af kategoriseringsmodellen for områder
under 500 beboere.
9.2

Opgangtil-opgang

BEF

Fra ”aftale om udsatte boligområder”:
”Forligspartierne er enige om, der er behov for en mere håndholdt, mere koordineret og mere helhedsorienteret
indsats i forhold til familiernes samlede situation i stedet for de enkelte indsatser
(…)
Forligspartierne er derfor enige om at igangsætte opgang-til-opgang som et samlet metodeudviklingsprojekt på
tværs af forvaltninger. Organiseringen af opgang-til-opgang beskrives nærmere i oplægget om organisering som
fremsendes til Magistraten (jf. senere afsnit) i oplægget vil indgå en oversigt over forventede effekter, tidligere
erfaringer og evidens samt en beskrivelse af sammenspillet med den boligsociale indsats og frivillige indsatser.”
Status:
”Opgang til Opgang” er et 4-årigt udviklingsprojekt, som handler om at anvende en helhedsorienteret og relationel beskæftigelsesindsats med det formål at skabe markante og blivende forandringer for 60 familier i Gellerupparken. Projektet er medfinansieret af Den A. P. Møllerske Støttefond og afvikles i et samarbejde med Socialt
Udviklingscenter SUS og Aarhus Universitet.
5
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COVID19 har i en periode betydet en omlægning af mange af projektets aktiviteter, således at det har været nødvendigt at ændre fokus hen mod en virtuel kontakt med familierne. På det seneste, er det igen blevet muligt at
sikre fokus på de virksomhedsrettede aktiviteter, så som at skabe småjobs, praktikker og fritidsjobs til familierne.

10

Jobs og aktiviteter for
psykisk syge
førtidspensionister
0,6 mio. kr. i
2019 og 2020

MSB
BEF
(SOC)

Projektet følges tæt af både Aarhus Universitet og Socialt Udviklingscenter SUS. Der er planlagt en midtvejsevaluering i 2021.
Forligstekst:
”Den nuværende 1-årige aftale forlænges i 2 år (…) Med et årligt driftstilskud på 600.000 kr. forventer Jobbanken
årligt at kunne skabe 50-75 nye skånejobs. Herved kan de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet og virksomhedernes efterspørgsel efter fleksibel arbejdskraft udnyttes samtidig med, at en udsat målgruppe får mulighed for at blive en del af et fællesskab.
(…)
Det fortsatte driftstilskud finansieres indenfor Sociale Forhold og Beskæftigelses nuværende ramme med midler,
der frigives ved eksisterende aktiviteter, der kan nedskaleres efter etableringen af psykiatriens hus .”

4. kvartal
2020

Status:
Jobbanken 1. halvår 2020:
• 6 borgere er ansat i job med løntilskud
• 1 borger er ansat i ordinær ansættelse (anden ansættelse uden tilskud). Typisk jobs med lavt timetal på under 12 timer om ugen
• 5 borgere er startet i et praktikforløb

11

1.500 færre
på kommunal
forsørgelse
årligt

MSB
BEF

Målet i forligsteksten, som er 50-75 nye jobs årligt, vurderes ikke at kunne nås.
Aktiviteten har været lav i 1. halvår, som en konsekvens af COVID19.
Forligstekst:
”I forhold til det oplæg, der indgår i Fælles om nye løsninger, forhøjes målsætningen med 300 om året, så målsætningen er at flytte 1.500 borgere til selvforsørgelse i to år – svarende til 125 om måneden eller 3.000 i løbet
af de to år.
(…) Forligspartierne tilslutter sig de konkrete initiativer, som ligger i Fælles om nye løsninger. Samtidig ønsker
forligspartierne at følge udviklingen måned for måned og er klar til løbende at tilpasse indsatsen og tage nye initiativer, så det sikres, at målsætningen opnås.”
Status:
Mål om 3.000 færre i offentlig forsørgelse er bortfaldet efter byrådsbeslutning i juni 2020.
I første halvår 2020 er der kommet ca. 2.900 flere på offentlig forsørgelse – og samlet set forventes ca. 3.300
flere helårspersoner i 2020 i forhold til 2019. Årsagen til stigningen er den negative arbejdsmarkedsudvikling i 2.
kvartal, som følge af COVID-19.
6
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BUDGETFORLIG 2018-2021
#

OPGAVE

ANSVAR
LIG

STATUS

NÆSTE OPFØLGNING

12

Social Investeringsfond

BA
(SOC/
Økonomi)

”Byrådet har tidligere besluttet, at Borgmesterens Afdeling efter koordinering i Økonomistyregruppen udarbejder
en årlig opgørelse af gevinsterne ved indtægtsoptimering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. De opgjorte
årlige gevinster i budgetperioden, der ellers ville tilfalde kommunekassen, tilføres fonden, indtil der er sikret en
indskudskapital på 40 mio. kr. Forligspartierne anmoder Borgmesterens Afdeling om – under inddragelse af magistratsafdelingerne – at udarbejde en indstilling til byrådet i foråret 2018 med et konkret oplæg til organisering og
retningslinjer for fonden”

3. kvartal
2020

Status:
Den Sociale Investeringsfond er nu i praksis operativ, og det eksterne råd er trådt sammen. MSB har haft flere
bilaterale møder med Borgmesterens Afdeling med henblik på at afdække mulighederne for at byde ind til fonden.
Det er dog fortsat ikke helt klart, hvordan arbejdet vil forløbe og der er særligt en stor opgave forude med at
sikre gennemarbejde kontrakter der skal sørge for det økonomiske tilbageløb til fonden. Der arbejdes pt. med en
indsamling af konkrete ideer til investeringer mhp. for forelæggelse for den Sociale Investeringsfond.

13

Helhedsorienterende indsatser
Driftsmidler afsat i ”det lille
budgetforlig”:
2,35 mio. kr. til
helhedsorienterende indsatser.

SOC/
BEF

De første projekter er enten præsenteret eller under udarbejdelse. Indtil videre er der dog tale om projekter udviklingsprojekter, der først senere kan udmøntes i egentlige investeringer. Det gælder bl.a. projektet i Hjem til
Alle-Alliancen.
Flere hjemløse under 30 år hjælpes videre i egen bolig:
”Forligspartierne ønsker desuden at bidrage til, at flere unge hjemløse under 30 år hjælpes videre i egen bolig og
videre med uddannelse og beskæftigelse. For at sikre det bedst mulige grundlag herfor vil forligspartierne prioritere et helhedsorienterende fokus på bolig, beskæftigelse/uddannelse og intensiv bostøtte, hvorfor der afsættes
2,35 mio. kr. til denne indsats.
Status:
Formålet med HUUS er at sikre unge hjemløse en helhedsorienteret, koordineret indsats med udgangspunkt i
Housing First på tre ben (bolig, støtte og beskæftigelse/uddannelse). Som led i udmøntningen af Masterplan på
hjemløseområdet er der afsat yderligere 1,5 mio. kr. årligt til at udvide indsatsen HUUS, således at indsatsen
fremover kan rumme i alt op til 70 unge. Målgruppen er udvidet fra tidligere at omfatte unge hjemløse i alderen
18-24 år til nu at dække hjemløse unge i alderen 18-29 år. Ligeledes er medarbejderstaben udvidet, så i alt fire
bostøttemedarbejdere og to virksomhedskonsulenter vil være tilknyttet indsatsen. Samtidig er flere rådgivere blevet undervist om indsatsen, således at flere rådgivere kan visitere de unge til den.
7
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Der er pt. 40 unge indskrevet til en indsats i HUUS. Spændet op til kapaciteten på 70 unge skal ses i lyset af nedenstående:
1. Motivation: At de unge hjemløse selv skal indvilge i at blive en del af HUUS. Der kan således forud for indskrivning ligge et motivationsarbejde med en opsøgende dialog med de unge, der eksempelvis bor på forsorgshjem, hvilket kan strække sig over en periode.
2. Målgruppen: Det opleves, at nogle af de unge, som indskrives i HUUS, kæmper med en række komplekse
problemstillinger, hvilket gør, at der er behov for et højere støtteniveau end forudsat, da normeringen blev
fastsat. Dette gør, at HUUS indenfor de afsatte ressourcer reelt kan rumme et lavere antal unge.
Der arbejdes i Unge Job og Uddannelse med at bruge HUUS bedst muligt i arbejdet med unge hjemløse i Aarhus
og bl.a. benytte deres kompetencer i forbindelse med Tage Hansens Gade kollegiet.
Dokumentations- og registreringssystemet er på plads. Forvaltningen følger op på indsatsens målsætninger.
Målopfølgningen suppleres med en kvalitativ del, bestående af individuelle interviews med en række unge i indsatsen og et gruppeinterview med medarbejderne.
14

15

Anlæg af
Botilbud til
unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

Økonomi
(BYG)

Anlæg af
Boformspladser til borgere
med ADHD

Økonomi
(BYG)

(SOC)

(SOC)

Etablering af 6 pladser. Anlægsmidler på 8,0 mio. kr. er afsat i 2018.

4. kvartal
2020

Status:
Byrådet godkendte 20. marts 2019 anlægsindstillingen. Byggeriet er i fuld gang og ibrugtagning af den ene bolig
på 4. sal på Skolebakken (Windsor) november 2020. De resterende fem pladser etableres som satellit-boliger til
botilbuddet Windsor i den eksisterende SUV-ejendom i Sjællandsgade 50, med også forventet ibrugtagning november 2020.
Etablering af 5 pladser. Anlægsmidler på 7,8 mio. kr. er afsat i 2019.
Status:
Pladserne planlægges etableret på Nygårdsvejs 1A jf. rådmandsindstilling 12.dec 2019 ”Etablering af 33 nye pladser på Dalgården og Nygårdsvej”, hvor de bliver en del af i alt 20 nye socialpsykiatriske pladser, som planlægges
etableret på Nygårdsvej 1A. Der afholdes naboorientering ultimo august hvorefter indstillingen kan sendes til byrådet. Byggestart ultimo 2020/primo 2021. Forventet ibrugtagning 1. november 2021.
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16

Anlæg af
handicapboliger

Økonomi
(BYG)

Opsamling på
B2016: 2 gange
28 boliger til
voksne med
handicap samt
B2018: 26 handicapboliger.

(SOC)

B2016:

4. kvartal
2020

Status:
Byrådet havde oprindelig afsat anlægsmidler til opførelse af 28 almene handicapboliger på Amtssygehuset allerede i 2019. MSBs planlægning af byggeriet blev indledt planmæssigt parallelt med udarbejdelse af den samlede
Udviklingsplan for Amtssygehuset.
Byrådet havde samtidigt afsat midler til 16 almene handicapboliger i 2017. MSB planlagde at opføre disse boliger
i Knudrisgade i samarbejde med Boligkontoret, som vandt visionskonkurrencen for udvikling af området. MSBs
projekt i Knudrisgade blev imidlertid skrinlagt, idet BA/MTM forlangte, at MSB skulle betale en højere grundpris
end Boligkontoret for tilsvarende arealer og denne høje grundpris kunne ikke rummes indenfor statens rammer
for alment byggeri. Samtidigt var VJH af den opfattelse, at en enhed på 16 boliger var for lille rent driftsmæssigt.
I den videre planlægning er de 16 boliger fra Knudrisgade i stedet tænkt opført på amtssygehuset, således at
planlægningen herefter arbejder med 44 boliger på grunden ved Amtssygehuset.
MTM har nu igen sat gang i Udviklingsplanen for Amtssygehuset. MSBB deltager i dette arbejde med henblik på
placering af op til 44 almene boliger på grunden ved amtssygehuset.
B2018: Etablering af 26 almene handicapboliger. Anlægsmidler på 10,4 mio. kr. er afsat i 2021
Status:
Som følge af at Udviklingsplanen for amtssygehuset er sat på pause, arbejder MSB pt. på at forcere byggeriet af
de 26 boliger i Malling, således at dette byggeri kan tages i brug før planlagt – sandsynligvis i foråret 2022.

17

Anlæg af
skæve boliger
Opsamling på
anlæg af
”Skæve boliger”
aftalt i både
B2016 (10-15
bol.) og B2018
(14 bol.)

Økonomi
(BYG)

B2016: Forligspartierne afsætter 3 mio. kr. i 2019 til etablering af 10-15 skæve boliger til kommunens mest udsatte borgere.
B2018: Etablering af 14 skæve boliger. Anlægsmidler på 5,1 mio. kr. er afsat i 2021

(SOC)
Status:
I alt er der med de to budgetforlig (B2016 og B2018) afsat anlægsmidler til opførelse af ca. 25 skæve boliger. 8
skæve boliger er etableret ved forsorgshjemmet Østervang (Bækken). Hertil er, for midler svarende til 4 skæve
boliger, etableret 12 ungdomslignende boliger på det gamle patienthotel på Tage Hansens Gade, som borgerne
flytter ind ultimo august 2020. Det efterlader anlægsmidler til 12-13 skæve boliger. Her overvejes mulighederne
for at etablere de 12-13 skæve boliger i allerede eksisterende MTM-ejendomme, da dette tidligere har været en
god løsning i Søgade og på Skanderborgvej. Der arbejdes på afklaring med MTM ift. hvilke ejendom, der kan anvendes til formålet.
9
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Planteskolen
Skæring

BEF
(Økonomi)

Forligstekst
”Forligspartierne er enige om at igangsætte salg af arealerne på Skæring Parkvej 7, som i dag huser en kommunal planteskole. (…) Der er ikke fuld klarhed over udgifter og indtægter forbundet med bl.a. et salg, klargøring af
området samt en erstatning for beskæftigelsesindsatsen på stedet, der er målrettet samme gruppe. Forligspartierne er enige om, at et salg som minimum vil tilvejebringe 35 mio. kr. netto (..). Der afsættes en ramme på 20
mio. kr. af salgsprovenuet, der skal skabe nye indsatser for målgruppen i overensstemmelse med Beskæftigelsespolitikken.”

1. kvartal
2021

Status:
MSB samarbejder med MTM og BA om en helhedsplanlægning af området ved Skæring Parkvej mhp. klargøring til
salg af planteskolens jord, som forventes at ske i 2022.
Det er i den forbindelse aftalt, at planteskolen kan fortsætte driften på arealet indtil 2021.
Der arbejdes med alternative tilbud til målgruppen på planteskolen.

BUDGETFORLIG 2017-2020
#

OPGAVE

ANSVAR
LIG

STATUS

19

Overgange på
handicapområdet

MSB/
MSO/
MBU

Forligstekst:

NÆSTE OPFØLGNING

”Det er vigtigt med smidige overgange for borgerne og sammenhæng i indsatserne på det samlede handicapområde. Særligt mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg er det vigtigt at se opgaver og
løsninger i sammenhæng.
Derudover skal der, med det formål at styrke borgerens færdigheder i at mestre eget liv som voksen og fastholde
et udviklende perspektiv for borgeren, på tværs af de relevante magistratsafdelinger udvikles en fælles indsats,
der skal gøre borgerne ”klar til voksenlivet”
Derudover skal der i samarbejde mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Børn og Unge udvikles et prognoseværktøj, der udvikler og samler data fra de to afdelinger.
Tilsvarende skal der ske forbedringer i prognosticeringen i overgangen fra voksne borgere med handicap til ældre
borgere med handicap i et samarbejde mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg. ”
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19.1

Fælles
indsats
ift.
”klar
til
voksenlivet”

SOC/
MBU

Der følges op på den fælles indsats ift. ”klar til voksenlivet”. Opfølgning sker i samarbejde med MBU, jf. forligstekst.

1. kvartal
2021

Status:
I fællesskab arbejdes der på at gøre børn og unge med handicap klar til voksenlivet. Dette sker blandt andet ved
at udvikle sammenhængende og tydelige faglige grundlag på både børne- og voksenhandicapområdet. I et samarbejde mellem MSB og MBU er der udviklet et fælles fagligt grundlag på børnehandicapområdet, der skal understøtte et fælles udgangspunkt og sammenhæng i indsatser for borgerne. Det fælles faglige grundlag er en konkretisering af både den nye handicappolitik og den eksisterende forebyggelsesstrategi specifikt for handicapområdet for børn. Udkast til det fælles faglige grundlag er kvalificeret af borgere, organisationer og samarbejdspartnere på en åben workshop i Rådhushallen i efteråret 2019. Grundlaget er efterfølgende justeret og tiltrådt i regi
af den strategiske styregruppe MBU/MSB i december 2019. Aktuelt drøftes den videre strategi for omsætning og
implementering, og denne drøftelse kan eventuelt kobles sammen med et stormøde for borgere og interesseorganisationer i løbet af foråret 2021. Grundet Corona krisen må det over efteråret vurderes, hvornår det er realistisk
at afholde stormødet. Der arbejdes dog videre med den aktuelle planlægning. I tråd med arbejdet på børnehandicapområdet er der på voksenhandicapområdet udviklet et fælles fagligt fundament, der er under implementering.
MSB har ligeledes bidraget til den nye handicappolitik, hvor både handicapforståelsen og det fælles menneskesyn
flugter med de faglige grundlag på børne og voksenområdet.”

BUDGETFORLIG 2016-2019
#

OPGAVE

20

Anlæg af 12
sikrede pladser

ANSVAR
LIG
Økonomi
(BYG)
/ SOC

STATUS

NÆSTE OPFØLGNING

Anlægsmidlerne til dette tilbud afsatte Byrådet i 2016 – men uden fastsættelse af placering af disse 12 pladser.
Tilbuddet har frem til foråret 2017 været planlagt opført i Spørring (Randersvej 591), men VJH har herefter udtrykt ønske om en omprioritering af pladserne. Fagligt Sekretariat har afklaret med BA, at denne omprioritering
ikke kræver en byrådsbeslutning, men BA lægger vægt på, at der er tale om 12 integrerede bo- og dagtilbudspladser.

4. kvartal
2020

Status:
6 pladser er færdigetableret på Vikingedalen, hvor VJH ibrugtager pladserne pr. 1. oktober 2020. Byrådsindstilling
vedr. de 6 pladser blev godkendt af Byrådet den 30/10-2019.
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Bygninger og Fagligt Sekretariat arbejder med en behovsafklaring og projektbeskrivelse for etablering af 6 yderligere pladser på Silkeborgvej 941 i tilknytning til Snåstrup Vestergård. Der mangler en endelig afklaring af målgruppen til udvidelsen - dvs. om det er en udslusningsenhed fra Silkeborgvej 939 eller det er en særskilt afdeling
for borgere med særlige udfordringer indenfor målgruppen til Snåstrup Vestergård.
Der er afholdt de nødvendige naboorienteringsmøder på Snåstrup og på Vikingedalen. I efteråret 2020 præsenteres byrådet for et færdigt projekt.
21

22

Generationernes Hus
Der er i budgetforliget for
2016 sikret
restfinansiering.
Anlæg af storbylandsby

MBU/
MSO/
MSB

Status:
Byggeriet afleveres i august /september 2020 og indflytningen er planlagt til oktober 2020. VJH og Fagligt Sekretariat er ved at udpege de kommende beboere til de 24 handicapboliger

Økonomi/
(SOC)
Økonomi
(BYG)

Foreslås afsluttet

3. kvartal
2020

BUDGETFORLIG 2015-2018
#

OPGAVE

ANSVAR
LIG

STATUS

NÆSTE OPFØLGNING

23

Udbud af kørselsordninger

BA/
MSB

Status:
I lighed med foregående år er der i 2020 aftalt en garantiordning, som kompenserer MSB for en væsentlig del af
de forventede merudgifter til kørselskontoret. Udgiften til kørsel på det specialiserede børneområde er næsten
nedbragt til det tidligere niveau. Kørslen af voksne med handicap til dagtilbud er fortsat markant dyrere end tidligere, men udgiften er faldende. Der skal forventeligt diskuteres en permanentgørelse af kompensationen ifbm.
regnskabsaflæggelsen for 2020. Corona-situationen påvirker kørslen på flere måder. Der sparet penge i selve
nedlukningsperioden, hvor skoler og øvrige tilbud var lukket ned, men kontrakterne binder dog kommunen til en
vis minimumsomsætning hos vognmændene. Ifbm. genåbningen er der merudgifter sfa. restriktioner på samkørsel mv. Samlet set forventes udgifterne i 2020 at være i niveau med budgettet (inkl. garantiordningen).

Foreslås afsluttet.

Økonomi/
SOC
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Punkt 4: Beskæftigelsesudviklingen i udsatte
boligområder (opfølgning)

3/6

Rådmandsindstilling_opfølgning beskæftigelsesudviklingen i udsatte boligområder_200828.pdf

Indstilling
Til

Rådmanden

Fra

Fagligt Sekretariat

Dato

28. august 2020

Beskæftigelsesudviklingen i udsatte boligområder - målgrupper og investeringsmodeller
1. Resume
COVID-19 har betydet, at indvandrere og efterkommere
med ikke-vestlig baggrund i højere grad har mistet deres
job som følge af håndteringen af COVID-19 end etniske
danskere.
Vedlagte notat viser, at der med COVID19 i en række udsatte boligområder særligt er sket en stigning i dagpengemodtagere, modtagere af integrationsydelse, kontanthjælpsmodtagere (jobparate) og borgere på
ledighedsydelse. Modsat er der sket et fald bl.a. i antallet
af borgere med løntilskud, borgere i revalidering og jobafklaring. Det er særligt aldersgruppen 30+ årige der udgør
kontanthjælpsmodtagere, borgere på ledighedsydelse,
jobafklaring samt ressourceforløb, mens hovedparten af de
unge under 30 år er på dagpenge eller uddannelseshjælp.
Hovedparten af borgere på kommunal forsørgelse i de udsatte boligområder er indvandrere eller efterkommere.
Et væsentlig større antal kvinder end mænd er på kontanthjælp. Ligeledes er flere kvinder end mænd på ledighedsydelse og i ressourceforløb.
Der er med forslag til investeringsmodeller til budget 2021
samt allerede eksisterende investeringsmodeller en række
indsatser målrettet disse målgrupper – dels indvandrere/efterkommere, kvinder mv.

Beskæftigelsesudviklingen i udsatte boligområder

side 1 af 3

Rådmandsindstilling_opfølgning beskæftigelsesudviklingen i udsatte boligområder_200828.pdf
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Vedlagte notat tages til efterretning
At 2) Investeringstiltag drøftes
3. Baggrund
Vedlagte notat viser udviklingen i en række udsatte boligområder i Aarhus – opgjort på parametre som ydelser,
aldersgrupper, herkomst, køn og anciennitet på offentlig
ydelse. Der er taget afsæt i udsatte boligområder i Aarhus
som er på ghettolisten og/eller har en helhedsplan.
En uddybning af målgrupperne viser, at det særligt er aldersgruppen 30+ årige der udgør kontanthjælpsmodtagere, borgere på ledighedsydelse, jobafklaring samt ressourceforløb, mens hovedparten af de unge under 30 år
dagpenge, uddannelseshjælp.
Hovedparten af borgere på kommunal forsørgelse er indvandrer eller efterkommere. Særligt antallet af borgere på
dagpenge og kontanthjælp er næsten tre gange højere for
indvandrere og efterkommere end dansk herkomst.
Knap 55% af borgerne er kvinder. Et væsentlig større antal kvinder end mænd er på kontanthjælp. Ligeledes er
flere kvinder end mænd på ledighedsydelse og i ressourceforløb.
Hovedparten af de borgere der modtager kommunale
ydelser i op til 1 år, er dagpengemodtagere, mens de borgere der har været på kommunale ydelser i lang tid – primært er kontanthjælpsmodtagere eller på ledighedsydelse.
I forbindelse med CORONA-krisen har mange af de udsatte
boligområder oplevet en stigning i andelen af kommunalt
forsørgede. Den jobrettede indsats i de udsatte boligområder har også været påvirket af Corona-situationen.
Forvaltningen følger udviklingen tæt.

Investeringsmodeller / styrket indsatser
MSB har i forbindelse med budget 2021 stillet forslag målrettet de ovenfor nævnte målgrupper.
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Kontanthjælp

§17.4 – Flere kvinder i servicefag

Uddannelseshjælp

§17.4 – Styrket virksomhedsrettet indsats til ikke-vestlige
unge (15-29 år)

Uddannelseshjælp

Styrket ungesamarbejde mellem FGU og ungeenheden

Nedenfor er en oversigt med eksisterende investeringsmodeller i MSB, som i et omfang er målrettet målgrupperne:
Indsats for ikke vestlige, med lang varighed på offentlig forJobFørst – Integration (2016)
sørgelse
Hurtigere vej til job og integration (2018)
Virksomhedskonsulenter
Sårbare familier (2020)

Familier hvor begge er offentligt forsørgede

Fra ufaglært til faglært (2017)

En del af modellen omfatter IGU

I forhold til eksisterende investeringsmodeller kan det
overvejes at skrue op for ”hurtigere vej til job og integration” – dvs. virksomhedskonsulenter (gerne fremskudt/lokalt).
4. Effekt
5. Ydelse
6. Organisering
7. Ressourcer
Bilag
Bilag 1

Opfølgende notat om beskæftigelsesudviklingen i
udsatte boligområder under håndteringen af COVID-19 – målgrupper og investeringsmodeller

Sagsnummer: 20/058302-4

Antal tegn: 4.161

Beskæftigelsesforvaltningen

Sagsbehandler: Sofie Brøndt Jørgensen
Tlf.: 29 20 89 37
E-post: sobrj@aarhus.dk

Beskæftigelsesudviklingen i udsatte
boligområder
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Som opfølgning på rådmandsmøde den 18. august 2020 følger nedenfor en
uddybning af beskæftigelsesudviklingen i udsatte boligområder i Aarhus
Kommune under COVID-19. Nedenstående viser udviklingen opgjort på
målgrupper, herunder alder, køn, etnicitet. Herudover suppleres med forslag
til investeringsmodeller målrettet de målgrupper hvor der opleves en stor
stigning i ledigheden under håndteringen af COVID-19.

Målgrupper
Figur 1 nedenfor viser udviklingen i absolutte tal for antal kommunalt selvforsørgende i udsatte boligområder i perioden januar 2019 – juli 2020.

SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
Fagligt sekretariat
Aarhus Kommune

Ledelse- og Politisk betjening
Jægergården, Værkmestergade
15 B
8000 Aarhus C
Direkte telefon: 29 20 89 37

Figur 1: Udviklingen i antal kommunalt selvforsørgende i udsatte boligområder i januar 2019-juli 2020

Direkte e-mail:
sobrj@aarhus.dk
Sag: 20/058302-3
Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/ Henrik
Christensen
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Nedenstående tabel viser udviklingen i forsørgelsestyper i de udsatte boligområder i perioden juli 2019-juli 2020 – opdelt på ydelsestyper.
Der er i perioden bl.a. sket en stigning i dagpengemodtagere (32,3% - svarende til 208 personer), modtagere af integrationsydelse (23,0% -svarende
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til 18 personer), kontanthjælpsmodtagere, jobparate (14,8% - svarende til 25
personer) og borgere på ledighedsydelse (8,9% - svarende til 13 personer).
Modsat er der sket et fald bl.a. i antallet af borgere med løntilskud (-68,2% svarende til 30 pers.), borgere i revalidering (-33,3% - svarende til 7 pers.),
jobafklaring (-11,3% - svarende til 19 pers.).
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Kilde: Egne forsørgelsesdata og tilmeldeoplysninger om dagpengemodtagere

Nedenstående figur 1 viser antal kommunalt forsørgede i udsatte boligområder – opdelt på aldersgrupper under og over 30 år. Figuren viser, at det særligt er aldersgruppen 30+ årige der udgør kontanthjælpsmodtagere, borgere
på ledighedsydelse, jobafklaring samt ressourceforløb, mens hovedparten af
de unge under 30 år dagpenge, uddannelseshjælp.
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Tabel 1: Kommunalt forsørgede fordelt på boligområder
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26
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36
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1
34
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Udvikling
2020 2019 2019Udvikling
i alt
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2020
i procent
852
644
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32,3
150
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149
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-19
-11,3
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-39
-5,4
194
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25
14,8
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146
13
8,9
14
44
-30
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Figur 2: Kommunalt forsørgede i udsatte boligområder – fordelt på
aldersgrupper
Under 30
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Tabel 2 nedenfor viser udviklingen i ydelsestyper – opdelt på aldersgrupperne under og over 30 år. Tabellen viser bl.a., at der fra juli 2019 til juli 2020 er
et stigende antal 30+ årige på dagpenge (+51,3% - svarende til 155 persober), og for de under 30-årige er der en stigning på 15,5% (svarende til 53
pers.). Der er et fald i borgere i løntilskud, jobafklaring, ressourceforløb og
revalidering.
Tabel 2: Udvikling i kommunalt forsørgede i udsatte boligområder –
ydelser og aldersgrupper
2020
2019
Udvikling
Forsørgelse
Under 30
30+ Under 30
30+ Under 30
Dagpenge
395
457
342
302
53
Integrationsydelse
50
100
47
75
3
Jobafklaring
20
129
25
143
-5
Kontanthjælp
30
647
34
682
-4
Kontanthjælp (jobparate)
23
171
20
149
3
Ledighedsydelse
9
150
6
140
3
Løntilskud
4
10
10
34
-6
Ressourceforløb
17
211
18
245
-1
Revalidering
5
9
4
17
1
Uddannelseshjælp
192
0
209
0
-17
Uddannelseshjælp (uddannelsesparate)
155
0
163
0
-8
I alt
900
1.884
878
1.787
22
Kilde: Egne forsørgelsesdata og tilmeldeoplysninger om dagpengemodtagere

Udvikling i procent
30+ Under 30
30+
155
15,5
51,3
25
6,4
33,3
-14
-20,0
-9,8
-35
-11,8
-5,1
22
15,0
14,8
10
50,0
7,1
-24
-60,0
-70,6
-34
-5,6
-13,9
-8
25,0
-47,1
0
-8,1
0
-4,9
97
2,5
5,4
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Af nedenstående figur 3 fremgår kommunalt forsørgede i udsatte boligområder opdelt på herkomst. Som det fremgår, er hovedparten af borgere på
kommunal forsørgelse indvandrer eller efterkommere. Særligt antallet af
borgere på dagpenge og kontanthjælp er næsten tre gange højere for indvandrere og efterkommere end dansk herkomst.
Figur 3: Kommunalt forsørgede i udsatte boligområder fordelt på herkomst
Dansk
700
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300
200
100
0

Ind-vandrer/efter-kommer
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Nedenstående tabel 3 viser udviklingen i kommunalt forsørgede i udsatte
boligområder – opdelt på herkomst. Tallene viser, at der er en stigning hos
indvandrere / efterkommere på dagpenge (24%), kontanthjælp, jobparate
(20,2%), ledighedsydelse (19,6%). Blandt borgere med dansk herkomst er
der sket en stigning i borgere i jobafklaring (11,8%).
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Der er bl.a. sket et stort fald i indvandrere/efterkommere i løntilskud (-75% svarende til 21 pers.), en stigning i indvandrere/efterkommere på dagpenge
(35,3% - svarende til 159 pers) og en stigning i integrationsydelse (24% svarende til 29 pers.). Derimod er der et fald i løntilskud (-75% - svarende til
21 pers.). Faldet i løntilskud gælder også for borgere med dansk herkomst (56,3% - svarende til 9 pers.).
Tabel 3: Udviklingen i kommunalt forsørgede - fordelt på herkomst
2020

2019
Udvikling 2019-2020 Udvikling i procent
IndIndIndIndvandrer/
vandrer/
vandrer/
vandrer/
efterefterefterefterForsørgelse
Dansk kommer Dansk kommer Dansk kommer Dansk kommer
Dagpenge
255
597
206
438
49
159
23,8
36,3
Integrationsydelse
150
1
121
-1
29
-100,0
24,0
Jobafklaring
38
111
34
134
4
-23
11,8
-17,2
Kontanthjælp
159
518
166
550
-7
-32
-4,2
-5,8
Kontanthjælp (jobparate)
57
137
55
114
2
23
3,6
20,2
Ledighedsydelse
49
110
54
92
-5
18
-9,3
19,6
Løntilskud
7
7
16
28
-9
-21
-56,3
-75,0
Ressourceforløb
47
181
51
212
-4
-31
-7,8
-14,6
Revalidering
7
7
14
7
-7
0
-50,0
0,0
Uddannelseshjælp
103
89
105
104
-2
-15
-1,9
-14,4
Uddannelseshjælp (uddannelsesparate)
50
105
54
109
-4
-4
-7,4
-3,7
I alt
772
2.012
756
1.909
16
103
2,1
5,4
Kilde: Egne forsørgelsesdata og tilmeldeoplysninger om dagpengemodtagere

Nedenstående tabel 4 viser antal kommunalt forsørgede opdelt på køn. Tallene viser, at knap 55% af borgere i de tidligere nævnte udsatte boligområder er kvinder. Et væsentlig større antal kvinder end mænd er på kontanthjælp. Ligeledes er flere kvinder end mænd på ledighedsydelse og i ressourceforløb
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Tabel 4: Kommunalt forsørgede i udvalgte udsatte boligområder – opdelt på køn

Forsørgelse
Dagpenge
Integrationsydelse
Jobafklaring
Kontanthjælp
Kontanthjælp (jobparate)
Ledighedsydelse
Løntilskud
Ressourceforløb
Revalidering
Uddannelseshjælp
Uddannelseshjælp (uddannelsesparate)
Hovedtotal

Kvinder
391
94
81
421
100
97
6
149
6
99

Køn
Mænd
461
56
68
256
94
62
8
79
8
93

I alt
852
150
149
677
194
159
14
228
14
192

75
1.519

80
1.265

155
2.784

Kilde: Egne forsørgelsesdata og tilmeldeoplysninger om dagpengemodtagere

Nedenstående figur 4 og tabel 5 viser kommunalt forsørgede i udsatte boligområder fordelt på anciennitet. Ca. 1.182 personer (45%) af de kommunalt
forsørgede har været på ydelser i 0-1 år, ca. 720 (27%) mellem 1-5 år, ca.
451 (17%) i 6-10 år og 146 (6%) i 13-14 år.
Figur 4: Kommunalt forsørgede i udsatte boligområder – fordelt på
anciennitet (primo maj 2020)
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Tabel 5 nedenfor viser ydelser og anciennitet. Tallene viser, at hovedparten
af de borgere der modtager kommunale ydelser i op til 1 år, er dagpenge-
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modtagere, mens de borgere der har været på kommunale ydelser i lang tid
– primært er kontanthjælpsmodtagere eller på ledighedsydelse.
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Tabel 5: Kommunalt forsørgede i udsatte boligområder fordelt på anciennitet
Antal år på offentlig forsørgelse
Forsørgelse
0-1 år
1-5 år 6-10 år 10-11 år 11-12 år 12-13 år 13-14 år
Dagpenge
704
66
1
Forrevalidering
2
4
Integrationsydelse
31
33
24
Jobafklaring
22
114
25
1
Jobklar Integrationsydelse
33
21
1
Kontanthjælp
109
214
187
29
24
24
90
Kontanthjælp, Jobparat
106
58
9
1
1
Ledighedsydelse
3
31
45
7
7
2
13
Ressourceforløb
8
41
112
10
7
10
42
Revalidering
3
6
5
1
1
Uddannelseshjælp
139
133
38
1
1
Uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat
24
1
I alt
1.182
720
451
49
40
37
146
Kilde: DREAM. Data er fra primo maj 2020. Data kan ikke direkte sammenlignes med
de øvrige tabeller, bl.a. fordi personers kommunetilhørsforhold kun opdateres årligt i
DREAM.

Investeringsmodeller / styrket indsatser
MSB har i forbindelse med budget2021 stillet forslag målrettet de ovenfor
nævnte målgrupper.
Kontanthjælp
§17.4 – Flere kvinder i servicefag
Uddannelseshjælp
Uddannelseshjælp

§17.4 – Styrket virksomhedsrettet indsats til ikke-vestlige unge
(15-29 år)
Styrket ungesamarbejde mellem FGU og ungeenheden

Nedenfor er en oversigt med eksisterende investeringsmodeller i MSB, som i
et omfang er målrettet målgrupperne:
Eksisterende investeringsmodeller
JobFørst – Integration (2016)
Hurtigere vej til job og integration
(2018)

Indsats for ikke vestlige, med lang varighed på offentlig forsørgelse

Sårbare familier (2020)

Familier hvor begge er offentligt forsørgede

Fra ufaglært til faglært (2017)

En del af modellen omfatter IGU

Virksomhedskonsulenter

I forhold til eksisterende investeringsmodeller kan det overvejes at skrue op
for ”hurtigere vej til job og integration” – dvs. virksomhedskonsulenter - gerne fremskudt lokalt.

I alt
771
6
88
162
55
677
175
108
230
16
312
25
2.625

Punkt 5: Orientering fra Magistraten
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Punkt 6: Orientering om udvalgsmødet
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Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 2. september 2020.docx

Emne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato:

2. september 2020

Mødetid:
Mødested:

Kl. 16.30 – 18.30
Virtuelt via Microsoft Teams

27. august 2020
Side 1 af 6

SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
Fagligt Sekretariat
Aarhus Kommune

Dagsorden kort:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra udvalgets møde den 19. august 2020
3. Temadrøftelse: Sociale Forhold og Beskæftigelses Bæredygtighedsplan
4. Opfølgning vedrørende Borgercenter Nord
5. Etablering af samlet børneterapi til børn med motoriske
vanskeligheder/fysiske funktionsnedsættelser
6. Orientering om Byrådsindstilling vedr. årlig opfølgning på
Masterplan på hjemløseområdet
7. Status på MSBs mål og økonomi 2. kvartal 2020
8. Studietur 2020
9. Orienteringspunkter
10. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
11. Evt.

1.

Godkendelse af dagsorden
Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.
Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 16.30 – 16.33 (3 min.)

-

2.

Bilag:
Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 2.
september 2020.

Referat fra udvalgets møde den 19. august 2020
Baggrund/formål: Udvalget orienteres om referatet fra det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

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

Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 2. september 2020.docx

Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 16.33 – 16.35 (2 min.)

-

Bilag:
Referat fra mødet den 19. august 2020

3. Temadrøftelse: Sociale Forhold og Beskæftigelses Bæredygtighedsplan
Baggrund/formål: I budgetforlig 2020-2023 fik Sociale Forhold
og Beskæftigelse i samarbejde med Borgmesterens Afdeling ansvaret for at udarbejde en 10-årig handleplan mhp. sikring af den fremtidige balance på det specialiserede socialområde.
På de kommende møder i social- og beskæftigelsesudvalget temasættes de områder, som særligt tegner fremtiden for det specialiserede socialområde.
Formålet med temadrøftelsen er at få et indblik i det udfordringer,
der er inden for de udvalgte fem temaer og herunder drøfte, hvordan der kan arbejdes med de skitserede udfordringer.
På mødet den 2/9 drøftes temaerne ”Hjemløse Aarhusianere i egen

bolig” og ”bedre hverdag for aarhusianere med psykisk sygdom”.

Driftschef for Job, Udsatte og Socialpsykiatri Brian Kjærulff indleder
drøftelsen med et oplæg omkring temaerne.
Ansvarlig: Lotte Henriksen/Brian Kjærulff
Tid: 16.35 – 17.05 (30 min.)
Bilag:

4. Opfølgning vedrørende Borgercenter Nord
Baggrund/formål: Status vedrørende Socialtilsyn Midts påtænkte lukning af Borgercenter Nord.
Siden sidste møde har MSB besvaret de opfølgende spørgsmål,
som tilsynet stillede på deres møde med forvaltningen den 19.
august 2020. Svaret er vedlagt dette punkt.
Metode: Mundtlig orientering og drøftelse

27. august 2020
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Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 17.05 – 17.20 (15 min.)
Bilag:
Tidligere fremsendt høringssvar til Socialtilsyn Midt i forbindelse med påtænkt afgørelse vedrørende
Bilag 1 - Overblik over allerede igangsatte initiativer
Bilag 2 - Bemærkninger til tilsynsrapport og referat fra dialogmøde
Følgebrev til Socialtilsyn Midt vedr. opfølgning på mødet den
19/8 2020
Bilag 1 - Uddybning af høringssvar til Socialtilsyn Midt
-

Bilag 2 - uddybelse af konkrete handlinger på de tre enheder

5. Etablering af samlet børneterapi til børn med motoriske
vanskeligheder/fysiske funktionsnedsættelser
Baggrund/formål: På et møde den 27. maj 2020 mellem rådmændene for MSB, MSO og MBU blev det besluttet at fortsætte
arbejdet mod en samlet børneterapi til børn med motoriske vanskeligheder eller fysiske funktionsnedsættelser. Baggrunden for
at etablere en samlet børneterapi er, at både forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere oplever, at den nuværende organisering er for kompleks og kræver et stort koordinationsarbejde for
forældrene.
Organisatorisk set er den nuværende praksis målrettet børn med
fysiske vanskeligheder opdelt mellem tre magistratsafdelinger,
MSB, MSO og MBU. Praksis er opdelt efter lovgivning og sektoransvarsprincipperne, og det afstedkommer en stor kontaktflade
for de berørte børn og familier samt et stort koordineringsarbejde
for forældrene mellem forskellige aktører.
Baggrunden for og visionen med etablering af en samlet børneterapi, samt processen dertil, præsenteres på mødet den 2. september.
Der eftersendes yderligere bilag til punktet, når medarbejderne er
orienteret om processen.
Metode: Mundtlig orientering og drøftelse
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Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 17.20 – 17.35 (15 min.)
Bilag:
Forklæde

6.

Orientering om Byrådsindstilling vedr. årlig opfølgning
på Masterplan på hjemløseområdet
Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres
om Byrådsindstilling fra Sociale Forhold og Beskæftigelse om årlig

opfølgning på Masterplan på hjemløseområdet.
Metode: Mundtlig orientering
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 17.35 – 17.45 (10 min.)
Bilag:
Indstilling
Bilag 1: Status på at-punkter i Masterplan på hjemløseområdet
Bilag 2: Årlig opfølgning på masterplan på hjemløseområdet
2019
Bilag 3: Modeller til bolig- og støtteløsninger til ældre udsatte
med plejebehov
Bilag 4: Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Kirkens Korshærs aktiviteter i Nørre Allé
Bilag 5: Høringssvar

7. Status på MSBs mål og økonomi 2. kvartal 2020
Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres
om status på MSBs mål og økonomi efter 2. kvartal 2020.
Metode: Mundtlig orientering
Ansvarlig: Bjarne Høyer Andresen
Tid: 17.45 – 18.05 (20 min.)
Bilag:
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8.

Studietur 2020
Baggrund/formål: På seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 19. august 2020 blev det besluttet, at forvaltningen
skulle udarbejde et forslag til en revideret model for studietur for
udvalget 2020/2021 grundet den nuværende situation omkring
COVID-19.
Udvalget bedes drøfte vedlagte forslag.
Metode: Mundtlig drøftelse
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 18.05 – 18.15 (10 min.)
Bilag:
Oplæg til model for studietur 2020-2021

9.

Orienteringspunkter
A) Orientering om evaluering af Voksne, Job og Handicap
Baggrund/formål: Udvalget orienteres om at evalueringen
igangsættes, og at udvalget præsenteres for resultaterne, når
disse foreligger.

Metode: Mundtlig orientering.
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 18.15 – 18.20 (5 min.)

-

Bilag:
Notat

B) Orientering om status Covid-19
Baggrund/formål: Udvalget orienteres.
Metode: Mundtlig orientering
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Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen
Tid: 18.20 – 18.25 (5 min.)

-

Bilag:
Sekstende udvalgsorientering vedr. Covid-19

10. 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 behandling i byrådet fra Sociale Forhold og Beskæftigelse.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 18.25 – 18.27 (2 min.)
Bilag:
-

Kurser og konferencer
Sager på vej til byrådet

11. Evt.
Baggrund/formål: Udvalget drøfter eventuelt øvrige sager.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 18.27 – 18.30 (3 min.)
Bilag:
Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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