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Punkt 1: Dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Referat

Beslutning for Punkt 2: Referat

Referatet blev godkendt.

Punkt 3: Håndtering af COVID-19 i MSB

Beslutning for Punkt 3: Håndtering af COVID-19 i MSB

Rådmanden har ønsket en drøftelse af omfang og implikationer af den seneste
nedlukning af MSB – som følge af Regeringens tiltag for at håndtere det stigende
smittetryk i Danmark.

Indstilling om, at:

1) Mødekredsen drøfter omfang og implikationer af den seneste nedlukning af MSB.

KW præsenterede indstillingen. Rådmanden har især en bekymring ift., om vi rammer
den rigtige balance ift. at lukke ned for aktiviteter og sikre fortsat hjælp og støtte til
bl.a. støtte de udsatte grupper, fx ift. afviklingen af netværksamtaler osv. Derudover
bemærkede rådmanden, at der også fortsat bør være en særlig opmærksomhed på at
udviklingsarbejdet fastholdes på det administrative område trods hjemsendelse.

• VJ bemærkede, at også jobcenteret er ramt af hjemsendelser da den ligeledes
kategoriseres som administrativ.
• EKH understregede, at udmeldingen fra ledelsen har været at hjemsendelse til
hjemmearbejde kun er der, hvor der ikke skabes et betydeligt tab ift.
opgaveløsningen.
• EKH bemærkede, at vi bør havde en drøftelse på Drifts- og koordinationsmødet ift.
at sikre, hvordan vi kan få en mere nuanceret tilgang til vores opgavevaretagelse,
bl.a. med udgangspunkt i vores opsamling på borgeroplevelserne med corona.
Det kan dog samtidig have en betydning ift. at risikoen for smitte samtidig kan
stige.
• LH opfordrede til, at vi lægger os meget tæt op af de nationale udmeldinger.
Udgangspunktet er, at vores opgaver fortsat varetages (virtuelt eller fysisk),
medmindre vi får en melding om at der er særlige restriktioner.
• JLH bemærkede, at vi stadig har til gode at få italesat MSBs tolkning af de mange
og restriktive udmeldinger fra myndighederne. Vi bør melde nogle guidelines ud i
dag eller i morgen onsdag.

KW vil gerne bidrage til at vi får meldt en klar retning ud, som understreger vores
tolkning.
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Det blev besluttet, at:

• Der meldes ud om retning i MSB d.d. eller senest 23.09.20. Der tages forbehold
for udviklingen over de næste dage, men ellers skal essensen være, at vi fortsat
kan og forventes at løse vores opgaver. (OL følger op)
• Drifts og koordnationsmødet drøfter nuanceringer og behov for de enkelte
driftsområder på kommende møde (FS følger op)
•MSB rejser emnet på Magistratsmødet mandag d. 28.9.20 ift. at få en fælles
holdning (OL følger op)

Punkt 4: Orientering fra Magistraten

Beslutning for Punkt 4: Orientering fra Magistraten

KW og EKH orienterede kort fra Magistratsmødet d. 21.09.20.

Punkt 5: Orientering om udvalgsmødet

Beslutning for Punkt 5: Orientering om udvalgsmødet

LH orienterede om udkastet til dagsorden for udvalgsmødet og temamødet d. 28.
september.

Det blev drøftet, hvorvidt der kan afvikles et temamøde fysisk på Kragelund.

• KW bemærkede, at det er besluttet, at de politiske møder skal være virtuelle i den
kommende periode og derfor skal også temamødet også afvikles virtuelt

Konkrete overvejelser ift. et virtuelt temamøde:

• Der skal indlægges en pause mellem udvalgsdel og temadrøftelse
• Overvejelser om optagelse af videofremvisning af faciliteter på Kragelund. Det
afklares, hvordan det skal/kan tilrettelægges ift. oplægsholdere
• VJ bemærkede, at der også er relevante vinkler fra beskæftigelsesdelen som
fx MORFEUS.

(FS følger op)

Punkt 6: Orientering om afprøvning af
pårørendetilfredshedsundersøgelse

Beslutning for Punkt 6: Orientering om afprøvning af
pårørendetilfredshedsundersøgelse

I efteråret 2020 gennemfører Sociale Forhold og Beskæftigelse et pilotprojekt for
pårørendetilfredshedsundersøgelser, efter ønske fra Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Undersøgelsen omhandler pårørende til borgere i tre botilbud på handicapområdet.
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Konceptet for pårørendeundersøgelsen er beskrevet i bilag 1, mens bilag 2 indeholder de
konkrete spørgsmålsformuleringer, som de pårørende skal stiles.

Indstilling om, at:

1. rådmanden tager orienteringen om pilotprojektet for pårørendeundersøgelsen til
efterretning.

LH præsenterede indstillingen og status på processen og dialogen med interessenter.

KW var positiv overfor indstillingen og spørgeskemaet, på trods af at der vil være
forskellige metodiske og praktiske udfordringer.Rådmandskredsen bemærkede,
derudover at:

• Pårørenderådet stadig har mulighed for at afgive bemærkninger, hvorfor der kan
komme justeringer
• Fejl i notatet side 3 nederst:
"at de pårørende så vidt muligt stilles samme spørgsmål om (SOM) brugerne, og
især skal den samlede tilfredshed med tilbuddet kunne sammenlignes med
beboernes tilfredshed målt i brugertilfredshedsundersøgelsen

Indstillingen blev taget til efterretning.
(FS følger op)

Punkt 7: Bordrunde

Beslutning for Punkt 7: Bordrunde

• Opstartsproces på bæredygthedsplan skal dagsordensættes på det kommende
rådmandsmøde på mandag d. 28.9.20 mht. at få afklaret tidsplan, roller og
proces (MØB følger op)

• KW bemærkede, at Frisk i Naturen formentlig har modtaget en bevilling til
udvidelse af aktiviteter. Der bør afdækeks, hvad det betyder for AAK (FS følger op)

3 / 3

Punkt 2, Bilag 1: Referat - Rådmandsmøde - 22092020.pdf



Punkt 3: Orientering fra Magistraten

2 / 4



Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

Punkt 3, Bilag 1: Dagsorden for Magistatens møde den 28. september 2020.pdf

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


Punkt 4: Orientering om udvalgsmødet

3 / 4



 

 

25. september 2020 

Side 1 af 7 
Emne:

  

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde 

Mødedato: 28. september 2020 

Mødetid: Kl. 16.45 – 19.00 

Mødested: Virtuelt via Microsoft Teams (brug link i 

mødeindkaldelse) 

 

Dagsorden kort:     
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat fra udvalgets møde den 16. september 2020 

3. Erfaringsopsamling i de faste udvalg 

4. Kultur og Sundhedsplan 

5. Temadrøftelse: Sociale Forhold og Beskæftigelses Bæredyg-

tighedsplan: Bedre vilkår for læring og fællesskaber 

6. Status vedrørende Kilebo 

7. Besøgsdage for udvalget den 9. & 10. november 2020 

8. Orienteringspunkter 

9. Skriftlige orienteringer 

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: 16.45 – 16.48 (3 min.) 

 

Bilag:  

- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 

16. september 2020. 

 

 

2. Referat fra udvalgets møde den 16. september 2020 
 

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om referatet fra det sene-

ste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget.  

 

Ansvarlig: Sander Jensen 

 

Tid: 16.48 – 16.50 (2 min.) 

 

SOCIALE FORHOLD OG 

BESKÆFTIGELSE 
Fagligt Sekretariat 

Aarhus Kommune 

Ledelse & Politisk betjening 

Jægergården,  

Værkmestergade 15 B 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte telefon: 41 85 99 39 

 

Direkte e-mail: 

sobrj@aarhus.dk/ 

geja@aarhus.dk 
 

Sag: 20/026037-1 

 

Sagsbehandler: 

Sofie Brøndt Jørgensen/ 

Jan Gehlert 

Punkt 4, Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 28. september 2020.pdf



 

 

25. september 2020 

Side 2 af 7 

Bilag: 

- Referat fra mødet den 16. september 2020 

 

3. Erfaringsopsamling i de faste udvalg 

 

Baggrund/formål: På mødet i udvalgsformandskredsen den 5. 

februar blev det besluttet at gennemføre byrådsperiodens sidste 

erfaringsopsamling i de faste udvalg og Magistraten her i efter-

året.  

  

Efterfølgende har byrådet besluttet at nedsætte et opgaveudvalg, 

som bl.a. skal se nærmere på udvalgenes rolle, byrådets ramme-

betingelser og borgerinddragelse i forskellige former. Opgaveud-

valget skal afgive sine anbefalinger til byrådet i starten af det nye 

år og derfor vil det være oplagt at bruge erfaringsopsamlingen i 

de faste udvalg som et væsentligt vidensgrundlag i udvalgets ar-

bejde. 

 

Vedlagt dagsordenen er et brev fra Byrådets opgaveudvalgs for-

mand med henblik på erfaringsopsamling i udvalget. Det vedlagte 

forberedelsesark er blot til eget brug for udvalgsmedlemmerne. 

På mødet vil Borgmesterens Afdeling forestå facilitering og skrift-

lig opsamling 

 

Metode: Udvalget bedes komme med input til evalueringen   

 

Ansvarlig: Kasper Bang Nielsen & Kirstine Maj (BA) 

 

Tid: 16.50 – 17.20 (30 min.) 

 

Bilag: 

- Forklæde: Mail fra Lone Hindø 

- Individuelt forberedelsesark  

- Baggrundsmateriale: Opsamlingerne fra 2018 og 2019 

 

 

4. Kultur og Sundhedsplan 

 

Baggrund/formål: Byrådet vedtog d. 18. december 2019, at 

Aarhus skal have en fælles Kultur & Sundhedsplan, der skal sætte 

en fælles vision og retning for kultur og sundhedsfeltet i Aarhus 

Kommune. 

 

Forud for byrådsbehandling fremsendes orientering om Kultur & 

Sundhedsplanen til udvalgene.  
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Sundhed og Omsorg og Kultur og Borgerservice har i fællesskab 

koordineret udarbejdelsen af Kultur & Sundhedsplanen. Det er 

sket pba forskning inden for feltet og en kortlægning over eksi-

sterende initiativer i kultur og sundhedsfeltet i Aarhus.  

 

Formålet med Kultur & Sundhedsplanen er, at vi i højere grad in-

tegrerer kunst og kultur i initiativer, der fremmer sundhed og 

trivsel for aarhusianerne. Der er to tematikker i planen hhv. Kul-

tur til forebyggelse og sundhedsfremme og Kultur til rehabilite-

ring og behandling. 

 

På mødet deltager Kirsten Elkjær fra MKB og Maj Morgenstjerne 

fra MSO.  

 

Metode: Udvalget orienteres om sagen, hvorefter der er mulig 

for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger  

 

Ansvarlig: Kirsten Elkjær, Kultur og Borgerservice 

 

Tid: 17.20 – 17.40 (20 min.) 

 

Bilag:  

- Forklæde 

- Kultur & Sundhed. En fælles plan for Aarhus 
- Casesamling 

 

5. Temadrøftelse: Sociale Forhold og Beskæftigelses Bære-

dygtighedsplan: Bedre vilkår for læring og fællesskaber 
 

Baggrund/formål: I budgetforlig 2020-2023 fik Sociale Forhold 

og Beskæftigelse i samarbejde med Borgmesterens Afdeling ansva-

ret for at udarbejde en 10-årig handleplan mhp sikring af den frem-

tidige balance på det specialiserede socialområde.  

 

På de kommende møder i social- og beskæftigelsesudvalget tema-

sættes de områder, som særligt tegner fremtiden for det speciali-

serede socialområde.  

 

Formålet med temadrøftelsen er at få et indblik i det udfordringer, 

der er inden for de udvalgte fem temaer og herunder drøfte, hvor-

dan der kan arbejdes med de skitserede udfordringer.  

 

På mødet den 28. september 2020 drøftes temaet: ” Bedre vilkår 

for læring og fællesskaber”. 

 

Punkt 4, Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 28. september 2020.pdf



 

 

25. september 2020 

Side 4 af 7 

Driftschef for Børn, Familier og Fællesskaber Ruth Lehm indleder 

drøftelsen med et oplæg omkring temaet.  

 

Metode: Mundtlig oplæg og efterfølgende drøftelse 
 

Ansvarlig: Ruth Lehm/Lotte Henriksen 
 

Tid: 17.40 – 18.15 (35 min.) 

 

Bilag: 

- Oplæg 

 

6. Status vedrørende Kilebo 

 

Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres 

om status vedrørende Kilebo.  

 

Metode: Udvalget orienteres om sagen, hvorefter der er mulig 

for at stille spørgsmål.   

 

Ansvarlig: Lotte Henriksen 

 

Tid: 18.15 – 18.30 (15 min.) 

 

Bilag:  

- Fortrolig orientering vedr. Kilebo (lukket bilag) 

- Orientering til Socialtilsyn Midt og Styrelsen for Patientsikker-

hed (lukket bilag) 

 

7. Besøgsdage for udvalget den 9. & 10. november 2020 

 

Baggrund/formål: På udvalgsmødet den 2. september 2020 

blev det besluttet at udskyde studieturen til Oslo til marts/april 

grundet Covid-19- I stedet blev det besluttet at afvikle to besøgs-

dage i Aarhus og omegn. Forvaltningen foreslår, at de to besøgs-

dage afvikles den 9. – 10. november 2020 og at der arrangeres 

overnatning.  

 

Udvalget bedes vælge to forslag til dagsprogrammer, som der ar-

bejdes videre med.  

 

Metode: Udvalget skal beslutte, hvilke to forslag som der skal 

arbejdes videre med  
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Ansvarlig: Lotte Henriksen 

 

Tid: 18.30 – 18.40 (10 min.) 

 

Bilag:  

- Forslag til besøgsdage den 9. – 10. november 2020 

 

 

8. Orienteringspunkter 
 

A) Eventuel orientering 

 

Baggrund/formål: Eventuel orientering 

 

Metode: Mundtlig orientering 

 

Ansvarlig: Lotte Henriksen 

 

Tid: 18.40 – 18.45 (5 min.) 

 

 

9. Skriftlige orienteringer 

 

A) Orientering om afprøvning af pårørendetilfredshedsun-

dersøgelse 

 

Baggrund/formål: Udvalget orienteres skriftligt vedr. afprøv-

ning af pårørendetilfredshedsundersøgelse på baggrund af øn-

ske fra Social- og Beskæftigelsesudvalget. 
 

Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan 

disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er 

spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.  

 

Bilag: 

- Afprøvning af pårørendetilfredshedsundersøgelser 

- Bilag 1: Spørgeskema til de pårørende 

 

B) Orientering om magtanvendelser 1. halvår 2020 

 

Baggrund/formål: Udvalget orienteres skriftligt om magtan-

vendelser for 1. halvår 2020 på det sociale område.  
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Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan 

disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er 

spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.  

 

Bilag: 

- Redegørelse for magtanvendelser i Sociale Forhold og Be-

skæftigelse, 1. halvår 2020 

 

C) Orientering om statistik på anbringelsesområdet, 1. 

halvår 2020 

 

Baggrund/formål: Udvalget orienteres skriftligt om statistik 

på anbringelsesområdet for 1. halvår 2020 på det sociale om-

råde.  
 

Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan 

disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er 

spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.  

 

Bilag: 

- Statistik på anbringelsesområdet første halvdel af 2020 

 

 

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 be-
handling i byrådet fra Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

  

Metode: Mundtlig drøftelse.  
 

Ansvarlig: Sander Jensen  

 

Tid: 18.45 – 18.50 (5 min.) 

 

Bilag: 

- Kurser og konferencer 

- Sager på vej til byrådet 

 

 

11. Evt. 
 

Baggrund/formål: Udvalget drøfter eventuelt øvrige sager.  
 

Metode: Mundtlig drøftelse.  
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Ansvarlig: Sander Jensen 

 

Tid: 18.50 – 18.55 (5 min.) 

 

Bilag:  

- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget 
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