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Referat
Punkt 1: Dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Referat
Referatet blev godkendt.

Punkt 3: Proces for godkendelse af Rammeaftale 2021-22
Udkast til Rammeaftalen er vedhæftet denne indstilling, tillige med et udkast til
byrådsindstilling.
Det indstilles:
At 1) Rådmandsmødet har en opmærksomhed på, at Sociale Forhold og Beskæftigelse
med en vis sandsynlighed må forhøje taksterne som konsekvens af udmøntningen af
budgetforlig 2021. Dette kan give udfordringer i forhold til overholdelse af Rammeaftalens
takstaftale.
At 2) Rådmandsmødet godkender Udkast til byrådsindstillingen om Godkendelse af
Rammeaftale 2021-22 (bilag 1)
At 3) Rådmandsmødet godkender, at udkast til Rammeaftale 2021-22 (bilag 3), slides til
udvalgsmøde (bilag 4)
BHA og LH præsenterede udkast til rammeaftale 2021-2022 med dertilhørende tids- og
procesplan.
Mødekredsen drøftede udkastet. Herunder:
• EKH vurderede, at byrådsindstillingens sammenfatning skal indeholde en
kommentar om, at det - af størstedelen af Byrådets partier - besluttet budgetforlig
for 2021-2024 betyder, at MSB vil bevæge sig i en anden vej end rammeaftalens
takstaftale tilskriver - men at det også er MSB's vurdering, at en evt. revidering /
justering kan besluttes ifm. budget 2022.
KW tog at-punkt 1 til orientering og godkendte hhv. udkast til hhv. byrådsindstilling med
EKH's kommentar in mente. KW godkendte også Rammeaftale 2021-22 og slides til
udvalgsmødet. MØB følger op.

Punkt 4: Beskæftigelsesplan 2021
Med udgangspunkt i de overordnede fokusområder som rådmanden har besluttet, og
som Social- og Beskæftigelsesudvalget samt Arbejdsmarkedspolitisk Forum har givet
input til, er der udarbejdet udkast til Beskæftigelsesplan 2021.
Det indstilles:
At 1) Deltagerne på rådmandsmødet drøfter vedlagte udkast til Beskæftigelsesplan 2021
med henblik på, at udkastet fremsendes og drøftes i Social- og Beskæftigelsesudvalget
den 28. oktober 2020 samt parallelt sendes i høring hos Arbejdsmarkedspolitisk Forum.
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At 2) Deltagerne på rådmandsmødet drøfter disposition til forord mhp. på endelig
udarbejdelse ifm., at udkast til Beskæftigelsesplanen for 2021 sendes til
byrådsbehandling (her skal det fulde materiale, byrådet skal vedtage, foreligge, inkl.
forord).
VJ præsenterede udkast til Beskæftigelsesplan 2021 (BP21, red.).
Mødekredsen drøftede udkastet.
KW havde følgende justeringsønsker:
• Elementet om 'værdig sagsbehandling' skal både fremgå i forordet og i selve
indholdet af BP21.
• Ambitionen om at nedbringe antallet af børn, som vokser op i fattigdom, skal
skrives mere eksplicit ind omkring side 19-20.
• Formuleringen "handicappede borgere" skal slettes og justeres til "borgere med
handicap".
• Afsnittet om repatriering skal gøres kortere - og det skal overvejes, om det skal
fremgå som et underafsnit eller som et supplerende bilag.
KW godkendte, at forordet til BP21 skrives efter behandling i Social- og
Beskæftigelsesudvalget.
FS følger op og justerer udkastet efter ovenstående bemærkninger og fremsender til
KW's godkendelse i eDoc.
OL og FS koordinerer fremsendelse af udkast til K-møde i morgen d. 9. oktober 2020.

Punkt 5: Orientering fra Magistraten
KW orienterede om det seneste (05.10.20, red.) møde i Magistraten.

Punkt 6: Orientering om udvalgsmødet
Mødekredsen drøftede, hvordan Social- og Beskæftigelsesudvalgets studietur
kan gennemføres efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
• KW ønskede, at FS fortsætter planlægningen af studieturen - med fokus på brug
af værnemidler og kreative løsninger for besøgene, der lever op til
sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Punkt 7: Bordrunde
KW orienterede om sin deltagelse ved 'Første spadestik' til Storbylandsbyen 2.0.
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Indstilling
Til

Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fra

Mål, Økonomi og Boliger

Dato

20. oktober 2020

Tilføjelse til opfølgningsliste efter vedtagelse
af Budget 2021
Hermed fremsendes liste over tilføjelser til den kvartalsvise
rådmandsopfølgning på budgetforligsaftaler med relevans
for MSB.
1. Resume
Fra budgetforlig 2021 tilføjes opfølgning på 17 punkter til
den kvartalsvise opfølgning til rådmandskredsen. For nogle
punkter kan det gøre sig gældende, at de erstatter opfølgning fra tidligere budgetforlig – som det eksempelvis er oplagt i forhold til permanentgørelse af ABA-tilbuddet. For andre punkter gør det sig gældende, at opfølgningen formodes
at være af engangskarakter alene på, hvorvidt beslutningen
er udmøntet – som for eksempel opfølgningen på det generelle løft på socialområdet og udmøntning af besparelser på
konsulenter og administration.
Umiddelbart efter godkendelse af listen, sættes gang i indhentning af egentlige statusser på sagerne – sammen med
statusser efter 3. kvartal på punkterne fra tidligere budgetforlig.
2. Beslutningspunkter
At 1) Opfølgningslisten drøftes og godkendes
Bilag
Bilag 1: Tilføjelse til opfølgningsliste efter B2021
1

Økonomi

Antal tegn: 1131

Tlf.: 89 40 20 00

Sagsbehandler: Mads Bundgaard

E-post: okonomi@msb.aarhus.dk

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

Tilføjelse til opfølgningsliste efter B2021
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#

OPGAVE

1

Indsatser for
udsatte ældre
1.1
Pitstop
Permanentgørelse - 1
mio. kr.
om året
1.2
Boligog støtteløsninger
til udsatte
ældre
1 mio.
kr. om
året
Generelt løft
på socialområdet
30 mio. kr.

2

3

Klostertorv og
Kirkens Korshærs døgnvarmestue

BUDGETFORLIG 2021-2024

ANSVAR
LIG

STATUS

MSO/
MSB

Fra forligstekst:
”Forligspartierne foreslår derfor, at tilbuddet gøres permanent i et samarbejde mellem afdelingerne og Røde Kors.
Region Midt bør inviteres med i indsatsen, og forligspartierne ønsker, at der indledes en dialog med regionen
herom. Der afsættes 1 mio. kr. årligt, og forligspartierne forventer, at regionen vil supplere med et tilsvarende
beløb. Alternativt må et tilsvarende beløb finansieres ligeligt af de to afdelinger.”

MSO/
MSB

Fra forligstekst:
”Det fremgår af den årlige opfølgning på masterplan for hjemløseområdet (og uddybet i bilag 3), at der er en
gruppe af særligt sårbare borgere som ikke i tilstrækkelig grad samles op af eksisterende tilbud (…) Et tilbud til
udsatte ældre kunne placeres i sammenhæng med PitStop, og drives af afdelingerne. Dette vil skulle aftales med
PitStop. Forligspartierne er enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt, som skal dække merudgifterne for borgere i
målgruppen. Det skal altså suppleres af bidrag fra afdelingerne, og kan gradvist udbygges i takt med det lykkes
af fastholde sårbare borgere.”

MSB

Fra forligstekst:
”Forligspartierne ønsker at prioritere midler til socialområdet for at sikre en god og stabil kernedrift og reduce-re
behovet for at lave yderligere opbremsninger på området. Forligspartierne kan derfor tilslutte sig, at der i budgetforslaget er afsat 30 mio. kr. årligt til at styrke socialområdet, hvoraf 10 mio. kr. målrettes området for socialpsykiatri og udsatte voksne.”

MSB

Opfølgning på udmøntning.
Fra forligstekst:
”…blev det som en del af den byrådsvedtagne masterplan på hjemløseområdet besluttet, at der skulle ses på mulige løsningsforslag i forhold til Kirkens Korshærs aktiviteter på Nørre Allé. Forligspartierne forudsætter, at der
forud for en flytning findes en ny varmestue. Løsningsforslagene skal medvirke til at mindske koncentrationen af
udsatte borgere på Klostertorvet og dæmme op for den anspændte situation og herved medvirke til at løse udfordringerne på og omkring Klostertorvet. Anbefalingen er at opdele og flytte Kirkens Korshærs Døgnvarmestue i
Nørre Allé (…) En del flyttes til de sydlige godsbanearealer. Hertil afsættes i alt 9 mio. kr. i en ramme til grundoverdragelse (…) Den anden del af aktiviteterne kan placeres i Sydhavnskvarteret.”
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4

Aarhus Kvindekrisecenter

MSB

5

Gadesygeplejersker
1,15 mio. kr. til
MSB; 0,5 mio.
kr. til MSO

MSB/
MSO

6

Ramme til civilsamfundsindsatser

MSB

6.1

7

8

9

Børn,
unge og
sorg
6.2
Sager
der
samler
6.3
Voksenvenner
– Barnets
ven
6.4
Døveindsatser
Værestedet i
Jægergårdsgade
0,8 mio. kr.
Misbrugsbehandling
0,5 mio. kr. årligt
Social kontrol
0,125 mio. kr.
om året

Fra forligstekst:
”For at imødekomme de aktuelle udfordringer med indeklimaet i lejlighederne er forligspartierne enige om, at der
afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 til etablering af aflåselige tørrerum i ejendommens kælder hurtigst muligt.”
Fra forligstekst:
”En opnormering af indsatsen vil give mulighed for at nå flere, og støtte både på her-og-nu-situationer og de
mere vedvarende indsatser, hvor et længerevarende relationsopbyggende forhold er nødvendigt. Begge dele kan
bidrage til en bedre livskvalitet for denne gruppe af borgere i vores by og forebygge indlæggelse.
Der afsættes derfor 1,15 mio. kr. årligt til Sociale Forhold og Beskæftigelse til ansættelses af to ekstra gade-sygeplejersker (…) desuden 0,5 mio. kr. årligt til en opnormering af antallet af akutsygeplejersker i Sundhed og Omsorg.”
Fra forligstekst:
”Forligspartierne ønsker at styrke inddragelsen af civilsamfundet og de frivillige organisationer i løsningen af udfordringerne på det sociale område. Der prioriteres derfor yderligere 2 mio. kr. årligt til socialområdet. Midlerne
afsættes som en permanent pulje i Sociale Forhold og Beskæftigelse.”
Der afsættes derfor inden for puljen 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til Børn, Unge og Sorg,

0,5 mio. kr. årligt til Sager der Samler

0,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til voksenvenner i regi af Barnets Ven, Red Barnet Ungdom.

Forligspartierne ønsker desuden at yde en støtte på 0,2 mio. kr. årligt til Døveforeningen, der bidrager til at borgere med høretab har bedre forudsætninger for at klare sig selv i hverdagen.
MSB

Fra forligstekst:
”For at understøtte den brede sociale indsats, der ydes på Værestedet til byens mest udsatte borgere, ønsker forligspartierne at der afsættes 0,8 mio. kr. årligt fra og med 2021 således, at tilbuddet kan fortsætte med uændrede rammer.”

MSB

Fra forligstekst:
”Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til indsatser og nye veje inden for misbrugsbehandling.”

MSB

Fra forligstekst:
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”Negativ social kontrol findes i Danmark, og kvinder er mere udsatte for det end mænd. Det kan have mange forskellige former, alt efter hvor i livet man befinder sig. Der afsættes 0,125 mio. kr. årligt fra 2021 til 2024. til et
projekt i Kvindehuset, der skal styrke kvinderne i at finde deres eget fodfæste uden social kontrol.”
10

Sociale investeringer
10.1
Reserve
målrettet
tilbageløb
på investeringer
10 mio.
kr.
10.2
Dialog
mod
Vold

10.3

Housing
Firstindsatser

BA/M
SB

Fra forligstekst:
”I en situation, hvor der er pres på de kommunale budgetter på socialområdet vil det dog ofte være vanskeligt ud
af de decentraliserede budgetter fuldt ud at kunne finansiere en tilbagebetaling til fonden og andre inve-storer,
selv når investeringen lykkes, og der isoleret set opnås en besparelse (…) Engangsbeløbet er øremærket til initiativer, hvor kommunen ikke som normalt betaler for indsatsen, men alene for de opnåede resultater som følge af
indsatsen (…) Borgmesteren bemyndiges til – i samråd med den eller de ansvarlige rådmænd for de enkelte investeringsprojekter - at beslutte den konkrete anvendelse af den afsatte reserve.”

MSB/
BA

Fra forligstekst:
”Dialog Mod Vold er en familieorienteret voldsbehandling, der adskiller sig fra anden voldsbehandling ved både at
tilbyde behandling til den voldsudsatte og børn samt til voldsudøvere (…) Rådet for Sociale Investeringer og Aarhus Kommune er gået sammen med den statslige sociale investeringsfond, Dialog Mod Vold og Den Sociale Kapitalfond om at udvikle et socialt investeringsprogram baseret på Dialog mod Volds erfaringer og metode med psykologbehandling til udøvere af vold i nære relationer, deres voldsudsatte partnere og børn. Samarbejdet giver
mulighed for at afprøve forebyggende indsatser på et meget sårbart område, vold i familier.”
Fra forligstekst:
”Med dette projekt lægges der op til at undersøge, hvilke effekter det har at investere i direkte at omlægge §110tilbud til Housing First-indsatser med fokus på de unge. Der lægges op til - via sociale investeringsprojekter – at
afprøve effekterne af dels at nedlægge §110-pladser for unge hjemløse og i stedet tilbyde de unge effektfulde
Housing Firstindsatser med henblik på at flytte de unge fra hjemløshed til egen, almen bolig, dels at etablere en
særlig Housing First-indsats for gruppen af de mest udsatte unge hjemløse, herunder unge hjemløse med dobbeltdiagnoser.”
Fra forligstekst:
”Forligspartierne ønsker derfor, at Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse opretholder de nuværende
pladser i ABA-tilbuddet. Det indebærer, at Børn og Unge fortsat omprioriterer 11,2 mio. kr. årligt til projektet i
perioden 2021-2024. Heraf er det aftalt, at Sociale Forhold og Beskæftigelse medfinansierer 1,9 mio. kr. årligt.”
Fra forligstekst:
”Forligspartierne vurderer, at der er udsatte førstegangsfødende familier, som ikke har de nødvendige ressourcer
til at deltage i og profitere af Familieiværksætterne. For at alle kan få mulighed for en god start på livet som familie, afsætter forligspartierne 500.000 kr. årligt til at udvide indsatsen overfor de mest udsatte familier i regi af
Vuggestedet, hvor kommende og nybagte forældre kan støttes i individuelle forløb.”

MSB

11

Permanentgørelse af ABAtilbuddet

MBU/
MSB

12

Familieiværksætterne –
Vuggestedet
0,5 mio. kr. årligt

MSB/
MBU

3

Punkt 3, Bilag 2: Opfølgningsliste B2021.pdf
13

Ekstra jobindsats

MSB

14

Boligpolitiske
redegørelse

MTM

15

Veteranstrategi

MKB/
MSB

16

Besparelser
på administration og
konsulenter
Småjobs - videreførsel

Alle
MA’er

17

Fra forligstekst:
”Derfor afsættes 30 mio. kr. årligt til nye investeringer på beskæftigelsesområdet, hvoraf de 20 mio. kr. finansieres af mindreudgifter på overførselsområdet, mens de 10 mio. kr. tilvejebringes via interne omprioriteringer
blandt beskæftigelsesområdets indsatser.”
Opfølgning alene på prioritering og igangsættelse.
Fra forligstekst:
”Samtidig viser monitoreringen af udviklingen i de almene boligområder tegn på en stigende social opdeling af
boligmarkedet. Det er en udvikling, som truer med at udfordre Aarhus Kommunes Boligpolitiks mål om at alle
aarhusianere har mulighed for at bo i en god bolig i en by med social balance. På den baggrund ønsker forligspartierne en nærmere analyse - en boligpolitisk redegørelse for udviklingen med udgangspunkt i boligpolitikken og
de tre indsatsområder – plads til flere, mangfoldighed og stærke lokalsamfund (…) Den boligpolitiske redegørelse
forankres i Teknik og Miljø, som inddrager øvrige magistratsafdelinger og Borgmesterens Afdeling i arbejdet. Der
afsættes 0,3 mio.kr. til at dække udgifterne forbundet med analysearbejdet.”
Opfølgning på inddragelse af MSB
Fra forligstekst:
”Forligspartierne ønsker at sikre, at initiativerne i veteranstrategien kan sættes i gang. Der afsættes derfor i alt
1,15 mio. kr. årligt til finansiering af initiativerne. Midlerne skal hovedsageligt finansiere to veteranrådgivere, (…)
Rådgivningsfunktionerne forankres dels i Kultur og Borgerservice (1 stilling) og dels i Sociale Forhold og Beskæftigelse (½ stilling).”
Besparelser på 30 mio. kr. på brug af konsulenter og 30 mio. kr. på administration.
Opfølgning på udmøntning i MSB.

MTM/
MSB

4
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Indstilling
Til

Rådmand Kristian Würtz

Fra

Unge, Job og Uddannelse

Dato

20. oktober 2020

Status på indskrivninger i HUUS (okt. 2020)
1. Resume
HUUS er en helhedsorienteret housing-first indsats til unge
hjemløse. Status per 1. oktober 2020 er, at der er 45 unge
indskrevet i HUUS: 44 til en ordinær HUUS-indsats og 1
fra Tage Hansens Gade Kollegiet til en CTI-indsats.
På baggrund af sag med status på antal indskrivning i september 2020 samt oplæg til justering af forventning til antal indskrivninger, har Rådmand Kristian Würtz efterspurgt
en ny status på antal indskrivninger med en uddybende
belysning af indskrivningsgrundlaget.
Hertil ønskes beskrivelse af, hvilke tiltag, der er igangsat,
for at sikre flere indskrivninger i HUUS. Og hvorvidt ventetid på bostøtte påvirker antal indskrivninger i HUUS.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Unge Job og Uddannelse ønsker at justere det forventende antal indskrivninger i HUUS: Det forventes, at
cirka 50 unge er indskrevet i HUUS.
3. Baggrund
HUUS er en helhedsorienteret housing-first indsats, hvori
der arbejdes med unge hjemløse mellem 18 og 29 år. Indsatsen i HUUS kombinerer bostøtte med et job eller uddannelsesfokus samt håndtering af andre udfordringer så
som psykisk sygdom, kriminalitet eller misbrug.

Status på indskrivninger i HUUS (oktober 2020)
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4. Effekt
Det vurderes, at unge med en housing first indsats i HUUS
kan etablere en stabil hverdag i eget hjem og komme tættere på job og uddannelse.
Derfor arbejdes med at udnytte kapaciteten i HUUS og få
indskrevet unge, der er udfordret af hjemløseproblematikker og vurderes at kunne profitere af en HUUS-indsats.
Der er per 1. oktober 45 unge indskrevet i HUUS. For at
sikre den bedste udnyttelse af pladserne i HUUS er der:


Etableret samarbejde med Tage Hansens Gade Kollegiet, hvor der er etableret bopæl til 12 tidligere
hjemløse unge. Det forventes, at størstedelen af
disse unge vil have behov for en støtteindsats, hvorfor de i den kommende tid indskrives i HUUS



Igangsat et samarbejde omkring koordinering mellem tilbuddene målrettet unge i hjemløse i driftsområder ’Unge Job og Uddannelse’ og ’Job Udsatte og
Socialpsykiatri’ (herunder unge-herbergerne i Havnegade, Grønnegade og Malmøgade) samt myndighedssiden i Unge Job og Uddannelse.

Der er 4 bostøttemedarbejdere ansat i HUUS-teamet, som
varetager støtten til de unge indskrevet i HUUS. De er ikke
knyttet til Center For Bostøtte eller SORAS, hvorfor indskrivninger i HUUS ikke påvirkes af eventuel ventetid her.
5. Ydelse
HUUS blev etableret i 2018, hvor teamet bestod af 3 medarbejdere og havde en normering på 30 unge. HUUS blev i
2019 udvidet til 6 medarbejdere: 4 bostøtter og 2 virksomhedskonsulenter. Med udvidelsen blev HUUS-teamet
normeret til 70 indskrevne unge.
Målgruppen, som pt. er indskrevet i HUUS, er kendetegnet
ved hjemløseproblematikker, psykisk sygdom og misbrug.
Hertil kommer, at en ca. en fjerdedel af de unge, som er
indskrevet i HUUS, har en dom for kriminalitet.
Størstedelen af de unge i HUUS er aktivitetsparate og vurderes langt fra det ordinære uddannelse og arbejdsmarked
og en stor del er i gang med et ressourceforløb.

Status på indskrivninger i HUUS
(oktober 2020)
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HUUS-teamet vurderer, at hver ung gennemsnitligt har et
støttebehov på 4 timer: Ud af de 4 timers støtte går ca. 3
timer til kontakt til borgeren, besøg, ledsagelse og lignende. Og ca. 1 time til samarbejde med eksterne aktører og
transport/administration.
Tabel 1: Ressourcer og vurdering af kapacitet i HUUS
Antal medarbejdere i HUUS
Antal arbejdstimer per medarbejder
Antal effektive arbejdstimer* per medarbejder
Antal effektive arbejdstimer i alt i HUUS-teamet
Gns. støttebehov per ung indskrevet i HUUS i timer
Antal unge indenfor HUUS' eksisterende ressourcer

6
37
33
198
4
≈ 50

*Der antages gns. 33 antal effektive arbejdstimer per uge per medarbejder. Det
svarer til en 37-timers arbejdsuge minus 2,5 timers frokostpause og 1,5 time
personalemøde per uge.

Til sammenligning kan oplyses at ved beregning af Housing First-indsatser forudsættes generelt, at en bostøtte
medarbejder kan have et case load på gennemsnitligt 10
borgere. Herudover kommer den uddannelses- og beskæftigelsesrettede støtte. En bostøtte-medarbejder i Center
For Bostøtte (driftsområdet Job Udsatte og Socialpsykiatri)
har som tommelfingerregel et case load på 12-15 borgere.
6. Organisering
7. Ressourcer
Unge Job og Uddannelse vurderer, at HUUS har kapacitet
til at arbejde med 50 indskrevne unge.
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Indstilling
Til

Rådmand Kristian Würtz

Fra

Unge Job og Uddannelse

Dato

15. september 2020

Status vedrørende indskrivninger i HUUS
1. Resume
HUUS er en helhedsorienteret housing-first indsats til unge
hjemløse. Status per 1. september 2020 er, at der er 41
unge indskrevet i HUUS og Rådmand Kristian Würtz har
efterspurgt en uddybende beskrivelse af målgruppen og
deres udfordringer, der påvirker antal indskrivninger.
I indeværende sag præsenteres en række karakteristika
ved den indskrevne målgruppe, som påvirker ressourcetrækket i HUUS samt overvejelser omkring den bedste udnyttelse af HUUS og arbejdet med indskrivninger.
2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Unge Job og Uddannelse ønsker at justere det forventende antal indskrivninger i HUUS: Det forventes, at
der er op til 50 indskrevne unge til en ordinær HUUSindsats.
3. Baggrund
HUUS er en helhedsorienteret housing-first indsats, hvori
der arbejdes med unge hjemløse mellem 18 og 29 år. Indsatsen i HUUS kombinerer bostøtte med et job eller uddannelsesfokus samt håndtering af andre udfordringer så
som psykisk sygdom, kriminalitet eller misbrug.
HUUS blev etableret i 2018, hvor teamet bestod af 3 medarbejdere og havde en normering på 30 unge. HUUS blev i
2019 udvidet til 6 medarbejdere. Med udvidelsen er det
forventningen på sigt, at det indenfor rammerne er muligt
at hjælpe op til 70 unge.

Status vedrørende indskrivninger i HUUS (September
2020)
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Der er per 1. september 2020 41 unge indskrevet til en
indsats i HUUS.
Visiteringen af unge til HUUS sker gennem Ungecentret
Værkmestergade (myndighedscenter på ungeområdet),
men arbejdet med at få kontakt til de unge og afdækket
en eventuel hjemløshedsproblematik sker i alle centre i
Unge Job og Uddannelse. Der er ligeledes fra HUUS’ side
taget kontakt til unge-herbergerne i Aarhus i forhold til
arbejde sammen om at motivere unge til en HUUS-indsats.
4. Effekt
Målgruppen af unge, som indskrives i HUUS, ændrer sig
over tid, og hvor mange unge, der kan rummes indenfor
den afsatte ressourcemæssige ramme i HUUS, afhænger
af de unges problematikker og kompleksiteten heri.
Unge Job og Uddannelse ønsker en fleksibilitet i forventningen til antal indskrevne unge i HUUS, så det er muligt
at arbejde med en bred målgruppe i regi af HUUS.
Unge Job og Uddannelse vurderer, at unge med komplekse
problemstillinger som misbrug og psykiske lidelser kan
profitere af en housing-first indsats i HUUS og ønsker ikke
at udelukke disse fra målgruppen, men i stedet justere
forventningerne til antal indskrevne unge.
HUUS-teamet vurderer, at en stor del af unge, som for
indeværende får en indsats i HUUS, har et højt støttebehov grundet alvorlige psykiske lidelser og kriminalitet.
En overvejende andel af de unge er udfordret af alvorlig
psykisk sygdom og misbrug. Der benyttes mange ressourcer i HUUS-teamet i forhold til at fastholde de unge i behandling og koordinere med blandt andet Regionen herom.
Hertil kommer, at en ca. en fjerdedel af de unge, som er
indskrevet i HUUS, har en dom for kriminalitet. Der er i
forhold til disse unge behov for et tæt samarbejde med
kriminalforsorgen og de unge har et højt støttebehov.

Status vedrørende indskrivninger i
HUUS (September 2020)
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I foråret 2020 har mange af de unge med en indsats i
HUUS oplevet en forværring af deres psykiske udfordringer
grundet nedlukningen i forbindelse med Covid-19. Dette
har betydet et øget ressourcetræk i HUUS i 2020.
Hertil har Covid-19 situationen bevirket, at der i 2020 har
været mindre kontakt til/opsøgende dialog med de unge i
forhold til at kunne motivere dem til at blive indskrevet i
en HUUS-indsats.
Metoder til bedst mulig udnyttelse af HUUS
Samarbejde om Tage Hansens Gade Kollegiet
Med Tage Hansens Gade kollegiet etableres 24 ungeboliger
tiltænk 12 tidligere hjemløse unge og 12 unge studerende.
Der er knyttet forskellige støttefunktioner til Tage Hansens
Gade eksempelvis en social vicevært.
Det er forventeligt, at de unge tidligere hjemløse, som
flytter ind, har behov for en støtteindsats og det er besluttet, at HUUS skal forestå denne. Der vil være tale en individuel støtte til de unge bygget op om metoden CTI, som
medarbejderne i HUUS uddannes til at løfte.
Samarbejdet omkring Tage Hansens Gade Kollegiet betyder, at der indskrives op til yderligere 12 unge i HUUS. Der
forestår pt. en koordinering omkring de unge, hvor de eksempelvis udsluses af støtte, som de har modtager gennem unge-herbergerne i Aarhus, og indskrives i HUUS.
HUUS-teamet vil kunne bidrage med et stærkt uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt fokus i arbejdet med de
unge på Tage Hansens Gade kollegiet, hvilket vurderes
nødvendigt for at indfri de ambitiøse mål for job og uddannelse, som de involverede parter i Tage Hansens Gade
Kollegiet har sat op for arbejdet med de unge tidligere
hjemløse.
En lige vej til visitering og en god vej ud af HUUS igen
Unge Job og Uddannelse ønsker at sætte fokus på at skabe smidige og effektive arbejdsgange for visitering til
HUUS, således at sagsbehandlere indenfor både social- og

Status vedrørende indskrivninger i
HUUS (September 2020)

side 3 af 4

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 1_Rådmandsindstilling fra 15. oktober vedr. HUUS.pdf
beskæftigelsesområdet nemt og let kan visitere unge til en
HUUS-indsats.
Det er oprindeligt tanken, at en HUUS-indsats skal vare i
op til 2 år. En udskrivning fra HUUS er dog ofte betinget
af, at de unge kan overgå til andre støttetilbud som eksempelvis bostøtte. Der er desværre pt. stort pres på bostøtteordninger i Aarhus Kommune.
Unge Job og Uddannelse er også opmærksom på, at der er
behov for at arbejde med at skabe mere klare samarbejdsflader til andre støttetilbud for at sikre, at de unge oplever
en god overgang ved udskrivningen fra HUUS.
Dertil kommer overvejelser omkring, hvorvidt HUUS ligeledes skal kunne indgå i afklaringen af unge i forhold til
ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, så den unges
beskæftigelsesmæssige forhold – hvis dette vurderes nødvendigt – er afklaret inden den unge udskrives af HUUS.
Der er kun begrænsede erfaringer med udskrivningen af
unge HUUS efter en 2-årig periode, hvorfor Unge Job og
Uddannelse arbejder på at finde gode håndtag til overgangen til andre indsatser.
5. Ydelse
6. Organisering
7. Ressourcer
Unge Job og Uddannelse vurderer på baggrund af den nuværende målgruppe, som modtager en indsats i HUUS, at
det ikke er realistisk, at der indenfor den nuværende økonomiske ramme kan arbejdes med 70 indskrevne unge.
Det vurderes, at et hensigtsmæssigt niveau vil være 50.

Sagsnummer: 20/080257-3

Antal tegn: 5366

Unge Job og Uddannelse

Sagsbehandler: Maja Bæk Andersen
Tlf.: 41 85 99 39
E-post: amaba@aarhus.dk
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Emne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato:
Mødetid:
Mødested:

28. oktober 2020
Kl. 16.30 – 18.30
Virtuelt via Microsoft Teams (brug link i
mødeindkaldelse)

Dagsorden kort:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Referat fra udvalgets møde den 28. september 2020
Beskæftigelsesplan 2021
Den nye pensionsordning og konsekvenserne heraf for Aarhus
5. Erfaringsopsamling om COVID-19
6. Danmarkskort på det sociale område
7. Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og
specialundervisningsområde
8. Orienteringspunkter
9. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
10. Evt.

19. oktober 2020
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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

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

-

Bilag:
Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den
28. oktober 2020.

2. Referat fra udvalgets møde den 28. september 2020
Baggrund/formål: Udvalget orienteres om referatet fra det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 16.33 – 16.35 (2 min.)

Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert

Bilag 1: Opdateret dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 28. oktober.pdf

-

Bilag:
Referat fra mødet den 28. september 2020

3. Beskæftigelsesplan 2021
Baggrund/formål: Byrådet skal én gang årligt vedtage Beskæftigelsesplanen for det kommende år. Social- og Beskæftigelsesudvalget har på tidligere møder haft lejlighed til at komme med
input til fokusområderne for Beskæftigelsesplan 2021. På den
baggrund er der udarbejdet et udkast, som udvalget bedes
drøfte.
Metode: Udvalget bedes drøfte vedlagte udkast.
Ansvarlig: Vibeke Jensen
Tid: 16.35 – 17.00 (25 min.)
Bilag:

4. Den nye pensionsordning og konsekvenserne heraf for
Aarhus
Baggrund/formål: Udvalget orienteres om konsekvenserne af
den nye pensionsaftale for Aarhus Kommune.
Metode: Orientering af udvalget
Ansvarlig: Vibeke Jensen
Tid: 17.00 – 17.20 (20 min.)
Bilag:

5. Erfaringsopsamling om COVID-19
Baggrund/formål: Der er løbende indsamlet erfaringer fra
håndteringen af Corona-situationen i MSB fra både leder-, medarbejder- og borgerperspektiver på tværs af organisationen. Desuden er der foretaget en konkret borgerundersøgelse, hvor borgere i forskellige målgrupper under tre driftsområder er blevet interviewet om deres oplevelser under Corona-nedlukningen. Derudover foretages der løbende drøftelser af de indsamlede erfaringer, herunder hvordan vi i MSB kan fastholde og implementere
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læring både ift. en ”normal” hverdag, og hvis der igen skulle ske
en nedlukning.
Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om de hidtidige erfaringer.
Metode: Udvalget præsenteres for de hidtidige erfaringer med
håndteringen af COVID-19 i MSB med mulighed for opfølgende
spørgsmål og drøftelser.
Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen
Tid: 17.20 – 17.40 (20 min.)
Bilag:

6. Danmarkskort på det sociale område
Baggrund/formål: Social- og Indenrigsministeriet offentliggør
årligt et Danmarkskort over Ankestyrelsens afgørelser på det sociale område. Byrådet har pligt til at behandle Danmarkskortet inden årets udgang.
Danmarkskortet for 2019 omfatter paragraffer, der hører under
såvel Sociale Forhold og Beskæftigelses, Sundhed og Omsorgs
samt Børn og Unges ansvarsområder.
Inden drøftelse i Byrådet præsenteres udvalget for Danmarkskortet.
Metode: Orientering og efterfølgende mulighed for at stille
spørgsmål
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 17.40 – 17.55 (15 min.)
Bilag:

7. Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og
specialundervisningsområde
Baggrund/formål: Udvalget er tidligere kommet med input til
rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen er nu er sendt til godkendelse i de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.
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Udvalget orienteres om rammeaftalen, inden behandlingen i Byrådet.
Metode: Udvalget orienteres om sagen, hvorefter der er mulighed for at stille spørgsmål.
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 17.55 – 18.10 (15 min.)
Bilag:

8. Orienteringspunkter
A) Eventuel orientering
Baggrund/formål: Eventuel orientering
Metode: Mundtlig orientering
Ansvarlig: Lotte Henriksen
Tid: 18.10 – 18.15 (5 min.)

9. 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: 18.15 – 18.20 (5 min.)
Bilag:
-

Kurser og konferencer
Sager på vej til byrådet
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10. Evt.
Baggrund/formål: Udvalget drøfter eventuelt øvrige sager.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 18.20 – 18.25 (5 min.)
Bilag:
Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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