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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: Opfølgning på mål og økonomi efter 3. kvartal
2020 (intern)

Beslutning for Punkt 3: Opfølgning på mål og økonomi
efter 3. kvartal 2020 (intern)

Det indstilles:
At 1) opfølgningen på Sociale Forhold og Beskæftigelses mål og økonomi efter tredje
kvartal 2020 tages til efterretning.
At 2) udvalget orienteres om opfølgningen på mål og økonomi efter 3. kvartal på mødet
d. 11. november.

KW ønskede at modtage bilaget med driftsniveauforklaringer (økonomi) via mail. MØB
følger op.

Målopfyldelse
KW besluttede at udskyde punktet om målopfyldelse til næstkommende rådmandsmøde
d. 11. november 2020. MØB følger op.

Økonomi
BHA orienterede om status for MSB's økonomi efter 3. kvartal 2020.

• BHA betonede, at mindre-forbruget ikke har en strukturel karakter.
• VJ orienterede om, at der udarbejdes en intern model for bedre resultater og
arbejdsvilkår.
• KW ønskede forvaltningens vurdering af, hvordan det positive regnskabsresultat
kan anvendes i forhold til investeringslogikker - fx initiativer i
Bæredygtighedsplanen, initiativer i Balanceplanen eller som en reserve i
anlægspuljen? Det skal bringes til drøftelse på et af de kommende
rådmandsmøder. MØB følger op.

KW godkendte, med ovenstående kommentarer og yderligere ønsker om intern
behandling in mente, at MSB's mål og økonomi efter 3. kvartal fremsendes til Social- og
Beskæftigelsesudvalgets orientering på mødet d. 11. november 2020.

MØB følger op.
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Punkt 4: Forventet regnskab til byrådet

Beslutning for Punkt 4: Forventet regnskab til byrådet

Sociale Forhold og Beskæftigelse skal fremsende forventet regnskab og
tillægsbevillingsønsker til Borgmesterens Afdeling, der på baggrund af afdelingernes
bidrag udarbejder en samlet byrådsindstilling.

Det indstilles:
At 1) det vedlagte bilag fremsendes til Borgmesterens Afdeling (BA, red.) som Sociale
Forhold og Beskæftigelses bidrag til den fælles byrådsindstilling om forventet regnskab
og tillægsbevillinger 2020.

BHA præsenterede bilaget indeholdende forventet regnskab og tillægsbevillingsønsker.

Mødekredsen drøftede bilaget.

KW godkendte, at bilaget fremsendes til BA.

MØB følger op.

Punkt 5: Opdateret byrådsindstilling til Rammeaftale
2021-22

Beslutning for Punkt 5: Opdateret byrådsindstilling til
Rammeaftale 2021-22

Et udkast til Rammeaftale 2021-22 ligger klar til godkendelse i kommunalbestyrelserne
og i regionsrådet i Midtjylland.
Nærværende indstilling omhandler godkendelse af den endelige byrådsindstilling om
Rammeaftale 2021-22.

Byrådsindstillingen er tilføjet høringssvar til Rammeaftalen fra Handicaprådet,
Udsatterådet, MBU og MSO, som ikke
forelå, da rådmandsmødet behandlede et udkast til byrådsindstillingen primo oktober.

Det indstilles:
At 1) Rådmandsmødet godkender byrådsindstillingen om Rammeaftale 2021-22.

BHA præsenterede byrådsindstillingen om Rammeaftale 2021-22 -
og overordnede inputs fra diverse høringssvar.

KW godkendte byrådsindstillingen.

MØB følger op.

Punkt 6: Orientering fra Magistraten

Beslutning for Punkt 6: Orientering fra Magistraten
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KW orienterede om det seneste (02.11.20, red.) møde i Magistraten.

I den forbindelse orienterede KW om, at Magistraten havde et par konkrete spørgsmål,
der skal besvares ifm. byrådsbehandlingen i et separat notat:

• Hvor mange afgørelser har MSB - og hvor mange ender i Ankestyrelsen? Total-tal
skal fremlægges.
• Hvordan arbejder MSB opfølgende og læringsmæssigt med afgørelser,
som Ankestyrelsen træffer vedrørende såvel Aarhus som generelt?

KW ønskede, at MSB ligeledes finpudser beredskabsnotatet og fremsender det som
supplerende bilag til byrådsbehandling.

FS følger op.

Punkt 7: Orientering om udvalgsmødet

Beslutning for Punkt 7: Orientering om udvalgsmødet

Mødekredsen drøftede dagsordenen for det kommende møde i Social- og
Beskæftigelsesudvalget d. 9. november 2020.

LH afstemte mulighederne for afholdelse af Social- og Beskæftigelsesudvalgets
besøgsdage d. 9. og 10. november 2020.

• KW ønskede - i lyset af den nuværende sundhedssituation -, at der tages kontakt
til udvalgsformanden for at afstemme, om Social- og Beskæftigelsesudvalgets
besøgsdage skal aflyses. FS / LH følger op.

Punkt 8: Bordrunde

Beslutning for Punkt 8: Bordrunde

EKH orienterede om, at MSB er blevet inviteret til en generalforsamling i Erhverv Aarhus
d. 26. november 2020. EKH reserverer sin kalender til deltagelse, mens KW følger op
med OL i forhold til sin egen, eventuelle deltagelse.
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Indstilling

Opfølgning på mål og økonomi efter 3. kvar-
tal 2020

1. Resume 
Med denne indstilling fremsendes opfølgning på Sociale For-
hold og Beskæftigelses mål og økonomi efter 3. kvartal 
2020. Opfølgningen har til formål at orientere rådmanden 
om udviklingen i afdelingens mål og økonomi. 

På de decentraliserede områder forventes samlet set et 
mindre-forbrug på 87,7 mio. kr. i 2020., hvilket er en for-
bedring på 121,3 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet.

Det er en dramatisk ændring, som særligt relaterer sig til 
afledte effekter af COVID-19 situationen:

 Nogle driftsområder har store mindre-forbrug grun-
det suspension og omlægning af beskæftigelsesind-
satsen. 

 Andre driftsområder oplever i mindre grad stigende 
udgifter til vikartimer og rengøring.

Dertil skyldes ændringen, dels at balanceplansinitiativerne i 
større omfang end forventet efter første halvår vurderes re-
aliserbare. Dels er puljer og forbrugsforventninger væsent-
ligt nedskrevet i forhold til halvårsregnskabet. 

Om end Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Be-
skæftigelse forventer store mindre-forbrug i år, er det cen-
tralt at understrege, at mindre-forbruget generelt ikke er af 
strukturel karakter. Der forventes 3.700 flere ledige aarhu-
sianere i år end i 2019. Mindre-forbruget er i stedet et ud-

Til Rådmandsmøde
Fra Mål, Økonomi og Boliger
Dato 27. oktober 2020
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tryk for, at det i efteråret ikke har været muligt at reducere 
den pukkel på beskæftigelsesindsatsen, der blev oparbejdet 
hen over foråret. Der er således tale om udgifter, der i væ-
sentlig grad forventes at tidsforskydes til 2021.

COVID-19 situationen forventes derfor at få langtrækkende 
konsekvenser på særligt beskæftigelsesområdet men også 
på socialområdet, hvor økonomisk recession rammer de 
borgere, der i forvejen er langt fra arbejdsmarkedet og øko-
nomisk pressede.

På de ikke-decentraliserede områder er økonomien markant 
påvirket af den stigende ledighed. Aktuelt forventes merud-
gifter på 448 mio. kr. i forhold til det forventede ajourførte 
budget, når der er taget højde for statens økonomiske kom-
pensation til kommunerne for COVID-19 relaterede lovæn-
dringer på forsørgelsesområdet.

De mål, som er koblet til udviklingen i antallet af offentligt 
forsørgede, er således også påvirket negativt af COVID-19 
situationen og forventes ikke at kunne blive realiserede i 
2020. Derudover er der en negativ udvikling i de tre mål på 
socialområdet vedrørende borgernes mestring af eget liv, 
samt rådmandsmålet vedrørende inklusion af voksne med 
psykisk sygdom på arbejdsmarkedet.

2.  Beslutningspunkter
Det indstilles:
 
At 1) opfølgningen på Sociale Forhold og Beskæftigelses mål 
og økonomi efter tredje kvartal 2020 tages til efterretning.

At 2) udvalget orienteres om opfølgningen på mål og øko-
nomi efter 3. kvartal på mødet d. 11. november.

3. Baggrund
Mål, Økonomi og Boliger har på baggrund af 3. kvartal ud-
arbejdet en samlet opfølgning på mål og økonomi.
 
Formålet med indstillingen er som sædvanligt at give råd-
mandskredsen et sammenhængende billede af målopfyld-
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else og den økonomiske situation i Sociale Forhold og Be-
skæftigelse.

Det foreslås, at udvalget orienteres om mål og økonomi på 
mødet den 11. november, så dette sker forud for byrådsbe-
handlingen, der er planlagt til 2. december.

4. Effekt
For en række målsætninger er der en negativ målopfyldelse 
i 3. kvartal, hvilket ses i nedenstående skema. Hovedårsa-
gen er den afdæmpede arbejdsmarkedsudvikling i 2020, 
som følge af COVID-19.

Status for Aarhusmål, budgetmål og rådmandsmål efter 3. 
kvartal:

Målopfyldelse mangler:
1. Mål om selvforsørgelse (Aarhusmål - En 

by med brug for alle)

2. Flere med ikke-vestlig baggrund skal i 
job (Budgetmål) 

3. Flere ledige akademikere skal i job 
(Budgetmål)

4. Borgerne skal blive bedre til at mestre 
eget liv (De tre tværgående budgetmål 
på socialområdet)

5. Inklusion af voksne med sindslidelser i 
sociale tilbud på arbejdsmarkedet (Råd-
mandsmål)

Målopfyldelse/delvis målopfyldelse for-
ventes:
6. Inklusion af voksne med handicap på 

arbejdsmarkedet (Rådmandsmål)

7. Flere hjemløse kommer i varig bolig 
(Rådmandsmål) 

Note: Seks mål opgøres kun årligt ifm. regnskabet og indgår derfor ikke 
i den kvartalsvise opfølgning. Det gælder: ’Mål om ungdomsuddannelse’ 
(Aarhusmål), ’Alle unge skal i uddannelse/beskæftigelse’ (Budgetmål), 
’Flere uddannelsesparate i 8. klasse’ (Rådmandsmål), ’Antallet af hjem-
løse skal falde’ (Rådmandsmål), ’Social inklusion af børn og unge’ (Ud-
valgsmål) og ’Borgernes oplevelse af sammenhæng og inddragelse’ 
(Rådmandsmål). I Regnskab 2019, var alle mål opfyldte eller delvist op-
fyldte. 

I 2020 er der indtil nu kommet ca. 3.300 flere på offentlig 
forsørgelse (inkl. ansatte i fleksjob) – og samlet set forven-
tes ca. 3.700 flere helårspersoner i 2020 i forhold til 2019. 
Hovedparten af de mål, som afhænger af borgernes tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet, forventes derfor ikke opnået i 
2020.
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Når vi ser frem mod 2021 er tilrettelæggelse af beskæfti-
gelsesindsatsen meget central for at opnå flere af de be-
skæftigelsesrettede mål og opnå en sund økonomi i Sociale 
Forhold og Beskæftigelse. Der er mange ledige, en aktive-
ringspukkel, der skal afvikles med god effekt både for at 
sikre økonomien samt undgå risiko for, at Aarhus kan kom-
me under skærpet tilsyn, hvis effekten af den indsats som 
gives, ikke er tilstrækkelig og hvis indsatsen ikke overholder 
de såkaldte fokusmål.

Opgørelsen af de tre tværgående budgetmål på socialområ-
det vedr. borgernes mestring af eget liv (mål 4 i tabellen) 
viser, at omkring 40% af børn og voksne når de mål, som 
de sætter sammen med medarbejderne i handleplanen. An-
delen er lavere end ved Regnskab 2019. For at styrke, at 
flere borgere når deres mål for den sociale indsats, er der 
igangsat en proces som især sætter fokus på læring og selv-
forsørgelse.  En tilbagemelding på denne proces er under 
udarbejdelse.

De tre rådmandsmål vedrørende kommunalt forsørgede i 
udsatte boligområder, helbredsbetinget overførselsind-
komst i udsatte boligområder og et fald i antallet af børn i 
familier, hvor ingen af forsørgerne er i beskæftigelse, kan 
på nuværende tidspunkt ikke opgøres. Det forventes, at de 
tre mål først kan opgøres til Regnskab 2020.1

5. Ydelse
-

6. Organisering 
-

1 De tre mål kan ikke opgøres aktuelt pga. manglende data ved-
rørende sygedagpenge i DREAM og BOSOC. Der forventes fuld-
stændige data ved udgangen af 2020.
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7. Ressourcer 
Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer på det decentra-
liserede område et mindre-forbrug på 87,7 mio. kr. efter 3. 
kvartal i forhold til det ajourførte budget.

Det forventede regnskab er under stor påvirkning af COVID-
19 situationen i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og 
Beskæftigelse. Mens der på socialområdet er øgede udgifter 
til fx rengøring og vikarer, forventes massivt mindre-for-
brug på beskæftigelsesindsatsen i 2020. Mindre-forbruget 
er dog generelt ikke af strukturel karakter men snarere et 
udtryk for forskydning af aktiviteter til 2021 grundet sus-
pendering og omlægning af beskæftigelsesindsatsen i store 
dele af året. Der er på den baggrund behov for indsatser ud 
over det normale i 2021, hvor der i givet fald allerede nu 
kan overvejes anvendelse af eventuel opsparing.

Den foreløbige opgørelse af COVID-19 relaterede merudgif-
ter til rengøring, vikarer mv. for 2020 anslår udgifter på ca. 
17,5 mio. kr. Disse er i henhold til instruks fra Borgmeste-
rens Afdeling forudsat fuldt kompenseret med et tilsvarende 
budgetløft. 

Med de nuværende forventninger opbygges således opspa-
ring i Sociale Forhold og Beskæftigelse samlet set. Drifts-
områderne Voksne, Job og Handicap samt Unge, Job og Ud-
dannelse vil dog fortsat have en betydelig gæld tilbage ved 
årets udgang. Særligt ungeområdet men også voksenområ-
det står derfor fortsat overfor en stor strukturel udfordring 
med et forventet merforbrug på de tre udfordrede myndig-
hedscentre på 62 mio. kr.

Regnskabsforventningen viser ultimo september en mar-
kant forbedring på 121 mio. kr. i forhold til halvårsregnska-
bet. Forbedringen ses på tværs af alle driftsområder, stabe 
og tværgående konti. 

Store dele af forbedringen kan forklares med afsæt i hen-
holdsvis COVID-19 situationen, balanceplansinitiativerne 
samt nedskrivning af puljer og forbrugsforventninger, her-
under forbedring på FGU’en:
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Alene på beskæftigelsesområdet er mindre-forbruget steget 
med 34 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvilket primært 
kan tilskrives COVID-19 situationen: 

 Til trods for en stor stigning i antallet af ledige, er 
beskæftigelsesindsatsen således langt fra påbegyndt 
på det niveau, som forventedes i forbindelse med 
halvårsregnskabet. Sociale Forhold og Beskæftigelse 
står derfor over for en stor opgave i 2021 med at 
afvikle den oparbejdede pukkel.

 Dertil kommer, at en buffer til dækning af merudgif-
ter forbundet med COVID-19 situationen er nedskre-
vet med 9 mio. kr. i forhold til forventningen efter det 
første halvår.

Mindre-forbruget skal også ses i lyset af Balanceplanen og 
nedskrivning af puljer og forbrugsforventninger. Til halvårs-
regnskabet var forventningen, at flere balanceplansinitiati-
ver var vanskeligere at realisere, end det forventes i dag. 
Derfor forventes mindre-forbrug på 9 mio. kr. i den sam-
menhæng. Af bilag 3 fremgår et overblik over de oprindeligt 
forudsatte balanceplansforslag i de udfordrede områders 
balanceplaner, de forventede fortsatte besparelser i 2020 
og de estimerede besparelser indtil nu.

Dertil kommer, at der centralt på driftsområderne har været 
tilbageholdenhed med at initiere nye tiltag grundet både 
COVID-19 situationen og de økonomiske udfordringer, som 
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 
har haft. Af den grund er disponeringerne på de centrale 
konti nedskrevet med 17 mio. kr. Dertil kommer et yderli-
gere mindreforbrug på 9 mio. kr. på FGU’en ift. halvårsregn-
skabet samt mindre justeringer af teknisk karakter (se bilag 
2).

Nedenfor fremgår de enkelte driftsområders forventninger. 
Den forudsatte COVID-19 kompensation er placeret cen-
tralt. 
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Forventet regnskab efter 2. kvartal ift. budget i 1.000 kr.

Forventet 
regnskab 

ultimo 
Organisatorisk enhed Forventet 

budget

september

Forventet 
merfor-

brug

Ændringer i 
forventet 

merforbrug 
siden ulti-
mo juni*

Børn, Familier og Fællesskaber 640.592 633.019 -7.573           -8.415 

Unge, Job og Uddannelse 922.757 914.584 -8.173         -19.788 

Voksne, Job og Handicap 894.455 899.348 4.893           -6.820 

Job, Udsatte og Socialpsykiatri 385.588 371.941 -13.646         -12.937 

Job og Virksomhedsservice 176.618 159.179 -17.439         -13.527 

Job, Sundhed og Ydelse 286.531 278.419 -8.112           -6.232 

Stabe 154.658 151.526 -3.132           -3.105 

Tværgående MSB 105.023 88.009 -17.015         -32.944 

I alt, MSB 3.566.222 3.496.025 -70.198 -103.768

Kompensation 17.500 - -  - 

I alt, MSB med COVID-19-kompensa-
tion 3.583.722 3.496.025 -87.698 -121.268

Note: Opgørelsen er eksklusiv eksterne projekter.

Det er særligt de sociale indsatser til unge og voksne, der 
oplever det økonomiske pres, og det er også disse områder, 
som står med en væsentlig del af opgaven i balanceplanen. 

For en nærmere beskrivelse af det forventede regnskab på 
de enkelte driftsområder henvises til bilag 2.

På de ikke-decentraliserede områder i Sociale Forhold og 
Beskæftigelse forventes en merudgift i forhold til det for-
ventede budget på 448 mio. kr. Baggrunden er COVID-19, 
som især påvirker de konjunkturfølsomme områder (A-dag-
penge, fleksjob, ledighedsydelse samt jobparate kontant- 
og uddannelseshjælp).
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Oversættes økonomien til helårspersoner, forventes en stig-
ning på ca. 3.700 helårspersoner i forhold til 2019 og mere 
end 4.000 helårspersoner i forhold til det budgetterede. 

En nærmere beskrivelse af forventningerne for de enkelte 
foranstaltningstyper findes i bilag 2.

Bilag
Bilag 1: Opfølgning på mål efter 3. kvartal 2020
Bilag 2: Opfølgning på økonomi efter 3. kvartal 2020
Bilag 3: Status for balanceplansforslag og øvrige sparefor-
slag
Bilag 4: Aktivitetsnøgletal

Antal tegn: 10.606Mål Økonomi og Boliger

Tlf.: 89 40 20 00 Sagsbehandler: Anna Buhl, Steinar Stefans-

son 

E-post: buhan@aarhus.dk
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MSBs mål og resultater

3. Kvartal 2020 

Bilag 1 
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s
m

å
l

En by med brug for alle (Aarhus-mål 2018-2021)

I 2021 er andelen af selvforsørgende i Aarhus

1%-point højere end på landsplan (%).

I august 2020 er 84,4% af befolkningen (16-66-årige) 

selvforsørgende. Andelen skal stige til 85,9% for at nå 

målsætningen ud fra det aktuelle niveau på landsplan. Det 

svarer til, at 3.600 flere skal blive selvforsørgende.

85,9 % 84,4% 4

B
u

d
g

e
tm

å
l

Flere borgere med ikke-vestlig baggrund

skal i job

Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på offentlig 

forsørgelse skal falde med 5% i forhold til niveauet for 2018.

I august 2020 er 33,1% af borgere med ikke-vestlig 

baggrund på offentlig forsørgelse. Niveauet er højere end 

målsætningen om et fald til 31,7%.

31,7 % 33,1 % 5

Flere ledige akademikere skal i job 

Ud af de akademikere, der er ledige 1. juli 2019, skal mindst 75% 

være selvforsørgende efter et år.

Ud af de 3.673 akademikere, der var ledige den 1. juli 

2019, er 63,4% selvforsørgende efter et år. Målet er derfor 

ikke nået i 2020.

75%

(52 uger)

63,4%

(52 uger)
6

Læring og selvforsørgelse 

Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang, skal stige 

Netværk og medborgerskab

Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang, skal stige.

Personlig udvikling

Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang, skal stige.

- 44% af børn, unge og voksne opnår deres mål om

læring og selvforsørgelse

(blandt børn og unge er andelen 49%)

- 41% af børn, unge og voksne opnår deres mål om

netværk og medborgerskab

(blandt børn og unge er andelen 45%)

- 44% af børn, unge og voksne opnår deres mål om

personlig udvikling

(blandt børn og unge er andelen 50%)

Stigning

ift. 52%

ved R2019

Stigning

ift. 44% 

ved R2019

Stigning

ift. 49% 

ved R2019

44%

41%

45%

7

Tallene i parentes omfatter alene børn og unge
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Mål Kommentarer Måltal Resultat Side
R

å
d

m
a

n
d

s
m

å
l

Inklusion af voksne med handicap på 

arbejdsmarkedet

Antallet af voksne med handicap i sociale tilbud med 

tilknytning til arbejdsmarkedet skal stige med 5% ved 

udgangen af 2021 ift. regnskab 2019.

Tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere med handicap skal 

stige med 5% svarende til 462 unikke borgere ved udgangen af 

2021.

I 3. kvartal er 466 borgere med handicap i job, uddannelse eller 

anden beskæftigelse (skånejob, løntilskud og virksomheds-

praktik). Det er lidt flere end de 440 ved regnskab 2019. 

Stigning 

ift. 2019 

på 5%:

462

borgere

466
8

Inklusion af voksne med psykisk sygdom 

på arbejdsmarkedet

Antal voksne med psykisk sygdom i sociale tilbud med 

tilknytning til arbejdsmarkedet skal stige med 5% ved 

udgangen af 2021 ift. regnskab 2019.

Tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere med psykisk

sygdom skal stige med 5% svarende til 448 unikke borgere ved

udgangen af 2021.

I 3. kvartal er 424 borgere med psykisk sygdom i job, uddannelse

eller anden beskæftigelse, hvilket er lidt færre end de 427 ved

regnskab 2019. 

Stigning 

ift. 2019 

på 5%:

448

borgere

424
9

Andelen af kommunalt forsørgede i de 

udsatte boligområder skal falde
Kan ikke opgøres aktuelt.

Fald ift. 

44,9% 

(2018)

10

Færre på helbredsbetinget overførsels-

indkomst i de udsatte boligområder

Andel på helbredsbetinget overførselsindkomst skal falde.

Kan ikke opgøres aktuelt.

Fald ift. 

33,3%

(2018)

11

Flere hjemløse kommer i varig bolig

Andel borgere, der vender tilbage til forsorgshjem efter 

udskrivelse til egen bolig, skal falde.

10% er vendt tilbage til forsorgshjem inden for de seneste 12 

måneder efter udskrivning til egen bolig, hvilket er på niveau med 

resultatet for regnskab 2019.

Fald ift. 

10% 

(2019)
10% 12

Børn i familier på kommunal 

overførselsindkomst 

Antallet af børn i familier, hvor ingen af forsørgerne er i 

beskæftigelse skal falde

Kan ikke opgøres aktuelt.

Fald ift.

3.308

(februar 

2019)

13

N
ø

g
le

ta
l

Nøgletal for det sociale område

Indekseret opgørelse af antal unikke personer med social 

støtte ift. den demografiske udvikling følges med nøgletal

Fra 2012 til 3. kvt. 2020 modtager flere borgere social støtte –

også når der tages højde for den demografiske udvikling: 

- 0-14 årige er steget fra indekstal 100% til 107% 

- 15-29 årige er steget fra indekstal 100% til 103%

- 30-66 årige er stedet fra indekstal 100% til 122%

Stigende 

aktivitet ift. 

demografiske 

udvikling

14
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RESULTAT 
I august 2020 er 84,4% af befolkningen i den erhvervsaktive alder i Aarhus selvforsørgende. Andelen er højere end 

gennemsnittet for 6-byerne, men lavere end landet som helhed. Afstanden til landet som helhed er normalt størst i 

sommerperioden på grund af de mange studerende som dimitterer i juni. Sammenholdt med august sidste år er 

afstanden til landsgennemsnittet uændret.

For at nå målet skal andelen af selvforsørgende stige til 85,9 %. Det svarer til, at yderligere ca. 3.600 borgere i Aarhus 

skal gå fra at være kommunalt forsørgede til at blive selvforsørgende. Pga. COVID-19 er antallet af offentligt 

forsørgede steget i 2020, hvilket medfører et fald i andelen af selvforsørgende. 

Aarhusmål – En by med brug for alle

I 2021 er andelen af selvforsørgende i Aarhus 1%-point højere end på 
landsplan (%)

Kilde: www.jobindsats.dk og Danmarks Statistik 
Note: Andelen i august 2020 er foreløbig, da der forventes efterregistreringer af data fra jobindsats for den seneste måned.

85,9

85,1

85,4

84,9

84,0

84,4

85,9

82,0

83,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

Hele landet Gns. 6-byer Aarhus

Andel selvforsørgende i august 2019 og 2020, samt det aktuelle niveau for Aarhusmålet

Aug. 2019

Aug. 2020

Aarhusmålet
(DK + 1%-point)

M
å

le
t
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Kilde: www.jobindsats.dk og Danmarks Statistik
Note: Andelen 2019 er beregnet som antal offentligt forsørgede i procent af den gennemsnitlige befolkning (16-66-årige indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande) i 2019. 
Andelen i 2020 er beregnet pba. befolkningen i 3. kvartal 2020. Andelen i august 2020 er foreløbig, da der forventes efterregistreringer af data fra jobindsats for den seneste måned.

RESULTAT

Målet om et fald på 5 procent betyder, at andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund på kommunal 

forsørgelse, skal falde fra 33,4% i 2018 til 31,7% i 2020.

I august 2020 er der ca. 10.500 offentligt forsørgede med ikke-vestlig baggrund. Det svarer til en andel på 

33,1%, hvilket er over målsætningen for året som helhed. 

Det er ikke realistisk at målsætningen om et fald på 5 procent bliver realiseret i 2020 pga. et stigende antal 

offentligt forsørgede som følge af COVID-19.

Budgetmål: Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job

Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på offentlig 
forsørgelse skal falde med 5 procent

33,1%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

35,0%

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Udviklingen i andel kommunalt forsørgede (ekskl. fleksjob)
med ikke-vestlig baggrund

2019 2020 Mål

Mål: 31,7%
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RESULTAT

Pr. 1. juli 2019 var der 3.673 ledige akademikere i Aarhus. 52 uger senere er 63,4% selvforsørgende. 

Målsætningen er, at 75% er selvforsørgende efter et år. Målet er derfor ikke nået i 2020.

For at nedbringe akademikerledigheden er der igangsat en række investeringer og indsatser for at 

reducere tilgangen til ledighed og at afkorte ledighedsperioderne. Udviklingen fra marts viser, at 

udviklingen er blevet påvirket af afmatningen på arbejdsmarkedet, som følge af COVID-19. 

Budgetmål: Flere ledige akademikere skal i job

Ud af de akademikere, der er ledige 1. juli 2019, skal mindst 75%
være selvforsørgende efter et år (nyt mål)

Kilde: DREAM

63,4%

0%

25%

50%

75%

100%

Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Status efter
52 uger

Andel af ledige akademikere pr. 1. juli, som er blevet selvforsørgende fordelt på efterfølgende 12 måneder 

Status ledige 1. juli 2018 Status ledige 1. juli 2019 Mål

Mål efter 52 uger = 75%
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På socialområdet er målet, at børn og voksne bliver bedre til at mestre eget liv. Målet er, at flere børn og voksne opnår deres 

mål / har fremgang ift. individuelle mål om læring og selvforsørgelse, netværk og medborgerskab samt personlig udvikling. 

7

Andel med målopfyldelse/fremgang (pct.)

Anm: Data stammer primært fra børn og unge, men flere voksne med handicap og psykisk sygdom indgår i opgørelserne. 

Tallet i parentes viser antallet af registreringer.

RESULTAT

På socialområdet når omkring 40% af børn og voksne de mål, som de sætter sammen med medarbejderne i 
handleplanen. Der er igangsat en proces med at styrke, at flere borgere når deres mål for den sociale indsats, og 
der er særligt fokus på, at den sociale indsats i størst muligt omfang bidrager til læring og selvforsørgelse. Dette vil 
der komme en særskilt tilbagemelding på ultimo november.

Data omfatter primært børn og unge, mens data for voksne fortsat er mangelfuldt. I takt med at flere voksne 
borgere indgår, falder målopfyldesen, da børn og unge i højere grad opnår progression end voksne. Hvis der kun 
ses på effekten blandt børn og unge, er andelen, som når deres personlige mål dog også lavere end regnskab 2019 
på alle tre fokusområder. Det skyldes, at der nu bliver sat mere ambitiøse mål blandt børn og unge end tidligere –
der bliver sat flere mål om progression, samtidig med at der sættes færre mål om vedligeholdelse og forventet 
tilbagegang end tidligere. 

Budgetmål  

Borgerne bliver bedre til at mestre eget liv

Kilde: Borgernes egne handleplaner på socialområdet.

Andel der når deres mål 

/ har fremgang ift.
Børn og unge under 18 år

Hele socialområdet
(både børn, unge og voksne)

R 2018 R 2019 3. kvt. 2020 R 2018 R 2019 3. kvt 2020

Læring og 

selvforsørgelse 
58 %

(n= 455)
55%

(n=516)
49%

(n=465)
58 %

(n= 473)
52%

(n=639)
44%

(n=674)

Netværk og 

medborgerskab
56 %

(n= 541)
49%

(n=576)
45%

(n=601)
56 %

(n= 570)
44%

(n=803)
41%

(n=960)

Personlig udvikling
53 %

(n= 922)
54%

(n=1000)
50%

(n=958)
53 %

(n= 994)
49%

(n=1404)
44%

(n=1610) 
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440 446 450 466

0
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R 2019 1. kvt. 2020 2. kvt. 2020 3. kvt. 2020

Antal med tilknytning til arbejdsmarkedet

Borgere med handicap i arbejde og uddannelse

RESULTAT
Antallet af borgere med handicap i sociale tilbud med arbejde eller uddannelse er steget siden regnskab 2019 til 466 unikke 
borgere. Dermed er målet om, at 5 pct. flere borgere med handicap skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet inden ved 
regnskab 2021, nået ved 3. kvartal 2020. Siden 2. kvartal er flere kommet i virksomhedspraktik og løntilskud.

MSB understøtter, at borgere med handicap får tilbudt arbejde på særlige vilkår. Derudover oprettes øvebaner på 
arbejdspladser, hvor borgere med handicap kan opnå jobrelevante kvalifikationer med støtte fra jobpædagoger. De fleste 
borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet modtager førtidspension, mens en mindre andel modtager kontanthjælp. 

Antallet af borgere med handicap i sociale tilbud med arbejde eller uddannelse skal stige med 5% ved 

udgangen af 2021 ift. niveauet ved regnskab 2019.

Antal voksne med handicap R 2019
1. kvt. 
2020

2. kvt. 
2020

3. kvt. 
2020

Ordinært job og uddannelse (også fleksjob) 297 289 294 300

Skånejob, løntilskud og virksomhedspraktik 152 170 164 185

Unikke borgere med arbejde/uddannelse 440 446 450 466

Borgere med dag- og aktivitetstilbud 1096 1114 1106 1113

Borgere uden beskæftigelse 812 801 799 782

Andel med tilknytning til arbejdsmarkedet 20%
(440/2151)

21%
(446/2161)

21%
(450/2141)

22%
(466/2160)

Ændring i inklusion siden regnskab 2019 1% 2% 6%

Anm: Opgørelsen over borgere med handicap, der modtagere et socialt tilbud i form af bostøtte, bofællesskaber, botilbud eller dagtilbud fra Aarhus 
Kommune. Data fra regnskab 2019 og 1. kvartal 2020 er genberegnet grundet ny opgørelsesmetode.

Rådmandsmål:  Inklusion af voksne med handicap i sociale tilbud på arbejdsmarkedet 

Antal voksne med handicap i job og uddannelse skal stige 

8
Kilde: MSBs forskellige fag- og økonomisystemer. DREAM-data om uddannelse og job opgøres med tre måneders forsinkelse. 

Mål i 2021 = 462

Punkt 3, Bilag 2: Bilag 1. Opfølgning på mål og resultater efter 3. kvartal.pdf



427

415
375

424

0

250

500

750
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Antal med tilknytning til arbejdsmarkedet

Borgere med psykisk sygdom i arbejde og uddannelse

9

RESULTAT
Antallet af borgere med psykisk sygdom i sociale tilbud, der er i arbejde eller uddannelse, er faldet siden regnskab 2019 til 424 
borgere. Dermed er målet om, at 5 pct. flere borgere med psykisk sygdom skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet inden 
regnskab 2021, ikke nået ved 3. kvartal 2020 – det er dog gået fremad siden 2. kvartal, da markant flere er kommet i 
virksomhedspraktik.

På tværs af social- og beskæftigelsesområdet er der koordinerende initiativer, som hjælper borgere med psykisk sygdom på vej 
mod uddannelse eller job. Størstedelen af de 1778 borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet får førtidspension, mens en 
mindre del får kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse. 

Antallet af borgere med psykisk sygdom i sociale tilbud med arbejde eller uddannelse skal stige med 

5% ved udgangen af 2021 ift. niveauet ved regnskab 2019.

Pejle-
mærke

Rådmandsmål:  Inklusion af voksne med sindslidelse i social tilbud på arbejdsmarkedet 

Antal voksne med psykisk sygdom i job og uddannelse skal sige 

Kilde: MSBS fag- og økonomisystemer. DREAM-data om uddannelse og job opgøres med tre måneders forsinkelse. 

Antal voksne med psykisk sygdom i R 2019
1. kvt. 
2020

2. kvt. 
2020

3. kvt 
2020

Ordinært job og uddannelse (også fleksjob) 285 282 261 277

Skånejob, løntilskud og virksomhedspraktik 154 143 119 163

Unikke borgere med arbejde/uddannelse 427 415 375 424

Borgere med dag- og aktivitetstilbud 256 309 231 306

Borgere uden beskæftigelse 1776 1785 1809 1778

Andel med tilknytning til arbejdsmarkedet
18%

(427/2428)
17%

(415/2474)
16%

(375/2389)
17%

(424/2475)

Ændring i inklusion siden regnskab 2019 -3% -12% -1%

Anm: Opgørelsen over borgere med psykisk sygdom, der modtagere et socialt tilbud i form af bostøtte, bofællesskaber, botilbud eller dagtilbud fra Aarhus Kommune. 
Data fra regnskab 2019 og 1. kvartal 2020 er genberegnet grundet ny opgørelsesmetode.

Mål i 2021 = 448
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Pejle-
mærke

Rådmandsmål: Andelen af kommunalt forsørgede i de udsatte boligområder skal falde

Andelen af voksne i arbejde skal stige

RESULTAT

Aktuelle tal vedr. kommunalt forsørgede i udsatte boligområder kan ikke opgøres, da data om 

sygedagpenge ikke er tilgængelige i øjeblikket grundet udskiftning i alle kommuners 

registreringssystemer. 

Andelen af voksne i de udsatte boligområder, som er uden for arbejdsmarkedet faldt i fra 44,9% i 

december 2018 til 44,6% i december 2019. En række forhold har medvirket til den positive udvikling, 

herunder aftalen om udsatte boligområder og tværfaglige indsatser for at understøtte social mobilitet.

Kilde: BoSoc
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Andelen af voksne i udsatte boligområder i Aarhus, der er uden for arbejdsmarkedet
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Andelen uden for arbejdsmarkedet i de fire udsatte boligområder

IKKE OPDATERET
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Pejle-
mærke

Rådmandsmål: Færre på helbredsbetinget overførselsindkomst i de udsatte boligområder

Andelen på helbredsbetinget overførselsindkomst skal falde 

RESULTAT

Aktuelle tal vedr. helbredsbetingelse overførselsindkomst i udsatte boligområder kan ikke opgøres, da data om 

sygedagpenge ikke er tilgængelige i øjeblikket grundet udskiftning i alle kommuners registreringssystem. 

Andelen af voksne på helbredsbetinget overførselsindkomst i de udsatte boligområder var faldet fra 33,3% ultimo  

2018 til 33,0% ultimo 2019. En række forhold har medvirket til den positive udvikling, herunder bl.a. det særlige 

fokus på tværfaglige og sammenhængende indsatser for borgere, som er i risiko for at ende på førtidspension, 

samt øget målretning af fleksjobordningen, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme i ordningen. 

Kilde: BoSoc
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Andelen af voksne i udsatte boligområder i Aarhus, der er på helbredsbetinget overførselsesindkomst
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Andelen på helbredsbetinget overførselsindkomst i de fire udsatte boligområder

IKKE OPDATERET
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Rådmandsmål: Flere hjemløse kommer i varig bolig

Andel borgere, der vender tilbage til forsorgshjem efter 
udskrivelse til egen bolig, skal falde

RESULTAT
I 3. kvartal 2020 vendte 10% af borgerne tilbage til et forsorgshjem inden for det første år efter, at de 

var blevet udskrevet til egen bolig (15 unikke borgere). Det er på niveau med regnskab 2019.  

På forsorgshjemene er der særlig fokus på udredning af borgerne, så myndighed får grundlag for at 

visitere borgerne til relevant bolig og den fornødne støtte, så borgerne kan forblive i egen bolig. 

Implementeringen af Masterplanen for hjemløse og til førelse af yderligere midler til hjemløseområdet 

forventes at bidrage til at flere tidligere hjemløse formår at blive i egen bolig.

R 2018 R 2019 3. kvt. 2020

Andel tilbagevendte til forsorgshjem 

efter udskrivning til egen bolig 12% 10% 10%

Flere tidligere hjemløse skal komme i varig bolig

Andelen af borgere, der vender tilbage til et forsorgshjem inden for det første år efter udskrivning til egen bolig, 

følges med nøgletal.

Kilde: Beregninger ud fra forsorgshjemenes egne registreringer i CSC.
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Rådmandsmål: Børn i familier på kommunal overførselsindkomst

Antallet af børn med forældre på overførselsindkomst skal falde

RESULTAT
Opdaterede tal vedr. børn i familier på kommunal overførsel kan ikke vises, da data om sygedagpenge ikke er 

tilgængelige i øjeblikket grundet udskiftning i registreringssystemer. 

Den seneste opgørelse fra regnskab 2019 viste, at antallet af børn med forældre på overførselsindkomst var 

faldet med 251 fra februar 2019 til december 2019. Tilsvarende var antallet af familier med børn af forældre på 

overførselsindkomst faldet med 129, mens andelen af børn med forældre på overførselsindkomst var faldet fra 

5,2% til 4,8%. Børnene har forældre, hvor begge forældre eller den enlige forældre på et givet tidspunkt har 

været på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, jobafklaring, 

ressourceforløb eller førtidspension i mere end et år.

Kilde: KMD-aktiv, KMD-sygedagpenge, KMD-pension, FASIT og Borgerdata. 

IKKE OPDATERET
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Nøgletal: Udviklingen i aktiviteten på det sociale område

Antal unikke personer, som modtager social støtte ift. den demografiske 
udvikling, følges med nøgletal 

RESULTAT

Generelt er antallet af personer, der modtager social støtte, steget i perioden 2012 til 3. kvartal 2020. 

Dette gælder også, når der tages højde for den demografiske udvikling, hvor antallet med social støtte 

samlet er steget med 10%-point. Blandt de 0-14 årige er der en indekseret stigning på 7%-point, mens 

stigningen blandt unge 15-29 årige er 3%-point, og blandt de voksne 30-66 årige er stigningen 22%-point.  

Den stigende aktivitet skyldes primært, at flere borgere modtager et socialt dagtilbud, hvori også 

bostøtte til borgere over 18 år indgår. Samtidig er der et indekseret fald i døgntilbud.

Indekseret udvikling i antal unikke personer med social støtte ift. den demografiske udvikling

AKTIVITET 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.kvt. 
2020

Antal 
borgere

0-14-

ÅRIGE

Dagtilbud 100% 110% 118% 124% 136% 137% 138% 127% 111% 2.670

Døgntilbud 100% 97% 96% 91% 86% 88% 86% 85% 85% 386

I alt 100% 107% 114% 120% 130% 130% 132% 122% 107%

15-29-

ÅRIGE

Dagtilbud
100% 100% 103% 108% 112% 107% 108% 110% 105% 3.237

Døgntilbud 100% 94% 94% 95% 101% 100% 98% 94% 90% 1.116

I alt 100% 99% 101% 106% 110% 105% 107% 108% 103%

30-66-

ÅRIGE

Dagtilbud 100% 101% 103% 116% 127% 127% 124% 130% 131% 4.496

Døgntilbud 100% 94% 92% 91% 93% 93% 95% 95% 94% 1.534

I alt 100% 100% 101% 111% 118% 118% 117% 120% 122%

SAMLET Tilbud i alt 100% 102% 107% 113% 120% 119% 120% 117% 110%

Anm: Antal borgere omfatter unikke borgere i 3. kvartal 2020. Hvis den procentvise aktivitet er over 100%, er der et større udsving i aktiviteten end den demografiske 

udvikling, mens hvis den procentvise aktivitet er under 100%, er der et mindre udsving i aktiviteten ift. den demografiske udvikling. Borgere, som udelukkende 

modtager økonomiske ydelser, indgår ikke. Aflastning og bostøtte er kategoriseret som dagtilbud, mens borgere med BPA-ordning er kategoriseret som døgntilbud.

Punkt 3, Bilag 2: Bilag 1. Opfølgning på mål og resultater efter 3. kvartal.pdf
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Forventet regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse per ultimo september 2020

Aarhus Kommune
Sociale Forhold og Beskæf-
tigelse
Effekt og Økonomi

Emne Forventet regnskab for Sociale Forhold og Beskæfti-
gelse per ultimo september 2020

Den 27. oktober 2020

Forventet regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse – ultimo sep-
tember
 
Decentraliserede områder 
På de decentraliserede områder er der samlet for Sociale Forhold og Beskæfti-
gelse et forventet mindreforbrug på 87,7 mio. kr. i forhold til det ajourførte 
budget. Det er under forudsætning af, at MSB bliver kompenseret for COVID-
19-relaterede udgifter svarende til 17,5 mio. kr. Det er en ændring på 121,3 
mio. kr. siden halvårsregnskabet. Med dette forventede regnskab vil MSB netto 
kunne afvikle sin gæld. 
Den markante stigning i mindreforbruget skyldes bl.a., at den vurdering, der 
blev foretaget midt på sommeren om, at der igen ville være mere normale til-
stande i sensommeren og efteråret på beskæftigelsesområdet, ikke holdt stik. 
Derfor har beskæftigelsesområdet ikke anvendt de udgifter, som først forven-
tet. Det forventes dog, at udgifterne vil blive anvendt i 2021, såfremt COVID-
19-situationen muliggør en styrket beskæftigelsesindsats. 
Dette forventede regnskab er udarbejdet ud fra bedste viden på nuværende 
tidspunkt, men set i lyset af COVID-19-situationen er det særdeles vanskeligt 
at gisne om, hvorvidt efteråret vil generere et yderligere mindreforbrug specielt 
på beskæftigelsesområdet. 

Oversigt over det samlede forventede regnskab i forhold til budget per ultimo 
september 2020 for Sociale Forhold og Beskæftigelse, decentraliserede områ-
der, eksklusive eksterne projekter (i 1.000 kr.)

Forventet 
regnskab 

ultimo 
Organisatorisk enhed Forventet 

budget

septem-
ber

Forventet 
merfor-

brug

Ændringer i 
forventet 

merforbrug 
siden ulti-
mo juni*

Børn, Familier og Fællesskaber 640.592 633.019 -7.573           -8.415 

Unge, Job og Uddannelse 922.757 914.584 -8.173         -19.788 

Voksne, Job og Handicap 894.455 899.348 4.893           -6.820 

Job, Udsatte og Socialpsykiatri 385.588 371.941 -13.646         -12.937 

Job og Virksomhedsservice 176.618 159.179 -17.439         -13.527 

Job, Sundhed og Ydelse 286.531 278.419 -8.112           -6.232 

Stabe 154.658 151.526 -3.132           -3.105 

Tværgående MSB 105.023 88.009 -17.015         -32.944 

I alt, MSB 3.566.222 3.496.025 -70.198 -103.768

Punkt 3, Bilag 3: Bilag 2. MSBs forventede regnskab ultimo september2020_fv03112020.docx
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Kompensation 17.500 - -  - 

I alt, MSB med COVID-19-kompensa-
tion 3.583.722 3.496.025 -87.698 -121.268

 *De udfordrede områder holdes op mod opfølgningen ultimo august, og de øvrige områ-
der holdes op mod halvårsregnskabet.

Væsentlige ændringer siden sidste opfølgning
Den markante forøgelse af mindreforbruget på 121,3 mio. kr. har fire hoved-
forklaringer: 1. COVID-19-situationen, 2. balanceplan og yderligere genopret-
ningsinitiativer, 3. nedskrivning af puljer og forbrugsforventninger og 4. FGU-
midler: 

1. COVID-19-situationen 
COVID-19-situationen vurderes alene at øge det forventede mindreforbrug med 
43 mio. kr. COVID-19-situationen påvirker det forventede regnskab for alle 
driftsområder, og det har vist sig, at COVID-19-situationen giver to modsatret-
tede effekter for henholdsvis social- og beskæftigelsesområdet.  
På beskæftigelsesområdet har COVID-19-situationen medført et stort mindre-
forbrug, da mange aktiviteter og indsatser ikke har været mulige at gennemfø-
re under de usædvanlige COVID-19-restriktioner. Der er ikke tale om et struk-
turelt mindreforbrug på beskæftigelsesområdet, men snarere en forskubning af 
aktiviteter, til når samfundet normaliseres mere igen, og det forventes, at min-
dreforbruget skal anvendes i 2021. Beskæftigelsesområdet øger mindreforbru-
get med 34 mio. kr. siden halvårsregnskabet, og hovedparten kan tilskrives 
COVID-19-situationen. Dertil kommer, at der på de tværgående midler er 
nedskrevet en buffer med 9 mio. kr. Ud fra et forsigtighedsprincip var der ved 
halvårsregnskabet indarbejdet en buffer på 9 mio. kr. Det var på det tidspunkt 
yderst vanskeligt at vurdere, hvor meget COVID-19-situationen havde indfly-
delse på de forventede udgifter i MSB, men det har vist sig at være en konser-
vativ vurdering, og derfor er bufferen taget ud igen.
På socialområdet har COVID-19-situationen primært medført merudgifter i form 
af ekstra rengøring, nedlukning af aktivitetstilbud (mindreindtægter) og øgede 
vikarudgifter ifm. merarbejde (hjemsendelse af sårbare medarbejdere, der ind-
går i vagtplaner). 
COVID-19-situationen er ekstraordinær, og de indirekte afledte effekter af 
COVID-19-situationen er vanskelige at måle og få beskrevet. Der er en oplevel-
se på socialområdet af, at sagsgangene ikke har det samme tempo som under 
normale omstændigheder, og derfor er der en antagelse om, at de udfordrede 
områder på socialområdet kan have haft lettere ved at opnå balanceplanstilta-
gene for 2020 grundet COVID-19-situationen.  

2. Balanceplan og yderligere genopretningsinitiativer:
Samlet set har effekterne af balanceplanen og yderligere genopretningsinitiati-
ver haft en indvirkning på det øgede mindreforbrug siden halvårsregnskabet 
med knap 9 mio. kr. Af bilag 3 fremgår et overblik over de oprindeligt forudsat-
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te balanceplansforslag i de udfordrede områders balanceplaner, de forventede 
fortsatte besparelser i 2020 og de estimerede besparelser indtil nu.  
Det var forudsat, at der skulle findes besparelser for 52,6 mio. kr. i 2020. Ved 
halvårsregnskabet var vurderingen, at der med de realiserede besparelser og 
de forventede besparelser kunne opnås 49,7 mio. kr. af besparelserne. Der blev 
ved halvårsregnskabet indarbejdet en negativ buffer på 12,3 mio. kr. på tvær-
gående midler, da det centralt blev vurderet, at de forventede besparelser for 
resten af året for de udfordrede områder blev svære at realisere. Ved denne 
opfølgning ultimo september er det skønnet, at der er realiseret besparelser for 
i alt 36 mio. kr., og det forventes, at de udfordrede områder yderligere kan 
indhente 6 mio. kr. af besparelserne i år. Forventningen vurderes realistisk ved 
denne opfølgning, og derfor er den negative buffer på 12,3 mio. kr. nedskrevet.
Ydermere er der afledte effekter fra balanceinitiativerne, hvor godt 4 mio. kr. 
kan tilskrives.  

3. Nedskrivning af puljer og forbrugsforventninger
Nedskrivning af puljer og forbrugsforventninger har samlet en indvirkning på 
det øgede mindreforbrug på knap 28 mio. kr. Der er eksempelvis nedskrevet 
3,2 mio. kr. på tværgående midler til ny struktur i forhold til socialtilsynet på 
området for Voksne, Job og Handicap. Endvidere er buffere til uforudsete ud-
gifter nedskrevet på driftsområdernes centrale midler, og her drejer det sig om 
knap 17 mio. kr. Slutteligt er der en teknisk ændring af de tværgående midler 
på 5,5 mio. kr. og forventningsnedjusteringer for 2,9 mio. kr.

4. FGU-midler:
Ved halvårsregnskabet blev et mindreforbrug vedr. FGU-midler indarbejdet i 
det forventede regnskab, men det har vist sig at være 8,8 mio. kr. højere.  

Børn, Familier og Fællesskaber (BFF)
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BFF forventer et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Det er en stigning af mindrefor-
bruget på 8,4 mio. kr. Denne stigning i mindreforbruget siden sidste opfølgning 
skyldes bl.a., at disponeringerne på BFF Central er nedskrevet med ca. 2,5 mio. 
kr., hvoraf den største ændring er fjernelse af en buffer på 2 mio. kr. til ufor-
udsete udgifter, da det nu vurderes, at den positive udvikling på myndigheds-
centret er stabil. Familiecentret har reduceret det forventede merforbrug med 
4,1 mio. kr., hvilket dels skyldes tilførsel af årets Lov- og Cirkulæremidler vedr. 
bl.a. styrket forældreansvar og genoptagelse af sager vedr. tabt arbejdsfortje-
neste og nedskrivning af buffer til tilgang. Lov- og Cirkulæremidler giver for 
nuværende et øget mindreforbrug, da der er en tidsforskydning i forhold til at 
få brugt de tilførte midler.  

Unge, Job og Uddannelse (UJU)
Forventningen til regnskab for UJU er et mindreforbrug på 8,2 mio. kr., hvilket 
er en forøgelse af mindreforbruget med 19,8 mio. kr. Det skyldes, at det for-
ventede mindreforbrug på FGU er øget med 8,8 mio. kr., og mindreforbruget 
på indsatser på beskæftigelsesområdet er steget med 5,9 mio. kr. Ligeledes 
forventer Center 1 og 2 et øget mindreforbrug på 3,7 mio. kr., hvilket bl.a. 
skyldes COVID-19-situationen, som har medført færre udgifter til bl.a. drift af 
interne tilbud. Det samlede mindreforbrug på UJU dækker over et forventet 
merforbrug på Ungecenter, Værksmestergade på 34,8 mio. kr., som modsvares 
af mindreforbrug på centrale konti, hvilket skyldes opbremsning på centrale 
puljer og yderligere effekt af genopretningsinitiativer. 

Voksne, Job og Uddannelse (VJH)
Det forventede regnskab for VJH er et merforbrug på 4,9 mio.kr., hvilket er 6,8 
mio. kr. lavere end ved sidste opfølgning. Hovedparten af det lavere forventede 
merforbrug skyldes nedjusteringer af forbrug på VJH Central. 
Det forventede merforbrug kan henføres til myndighedsområdet. Rådgivning og 
Visitation, Voksen (RVV) forventer et merforbrug på 17,9 mio. kr. På udfører-
centrene forventes der samlet et merforbrug på 3,9 mio. kr., hvor det er Bor-
gercenter Nord, der har det største merforbrug på 3,2 mio. kr. På VJH Central 
forventes et mindreforbrug på 17 mio. kr., hvilket skyldes opbremsning på cen-
trale puljer og yderligere effekt af genopretningsinitiativer. 

Job, Udsatte og Socialpsykiatri (JUS)
JUS forventer et mindreforbrug på 13,6 mio. kr., hvilket er 12,9 mio. kr. mere 
end ved halvårsregnskabet. Det øgede mindreforbrug skyldes bl.a. mindrefor-
brug på de beskæftigelsesrettede indsatsområder og nedskrivning af forventede 
udgifter på centrale budgetter i JUS, da ekstra aktiviteter ikke bliver igangsat 
grundet COVID-19-situationen. 
Desuden er der på de sociale indsatser forventet merindtægt vedr. forsorgs-
pladser, hvilket skyldes en stigning af borgere fra andre kommuner, og for dis-
se borgere er indtægten 50 % højere end ved egne Aarhus-borgere. 
Job og Virksomhedsservice (JV)
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Forventningen til regnskab for JV er et mindreforbrug på 17,4 mio. kr., hvilket 
er 13,5 mio. kr. mere end ved halvårsregnskabet. Det øgede mindreforbrug 
skyldes mindreforbrug på indsatsbudgetterne, hvor der på grund af COVID-19-
situationen har været lukket ned for aktivering, og dette ser ud til at være 
gældende resten af året. Ved halvårsregnskabet var forventningen, at indsat-
serne ville være mere normaliseret i sensommeren og efteråret, end de viste 
sig at være.
Der igangsættes for øjeblikket flere tilbud end normalt, men ikke nok til at ind-
hente efterslæbet fra foråret. Der er en stor stigning i ledigheden som følge af 
COVID-19. Det betyder, at udgifterne til aktivering løbende vil stige, og det 
forventes, at behovet for aktivering i 2021 vil ligge væsentligt over rammen. 
Derudover er der tilført ekstra midler på 3,6 mio. kr. fra de statslige puljer til 
den regionale uddannelsespulje. 

Job, Sundhed og Ydelse (JSY)
Det forventede regnskab for JSY er et mindreforbrug på 8,1 mio. kr., hvilket er 
6,2 mio. kr. mere end ved halvårsregnskabet. Det øgede mindreforbrug skyldes 
bl.a., at Rusmiddelcentret har et forsinket byggeprojekt, der er finansieret via 
driftsmidler. Derudover skyldes mindreforbruget lavere aktivitet på Ydelsescen-
trets bevillinger, og dertil er der i Ydelsescentret indarbejdet tillægsbevillinger 
for 2,1 mio. kr. vedrørende implementering af seniorpension og midlertidig ret 
til sygedagpenge. Tillægsbevillingerne, som er givet i forbindelse med årets 
Lov- og Cirkulæreprogram, var højere, end hvad der var forventet ved halvårs-
regnskabet. 

Stabe
Stabene forventer samlet et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Organisation og Le-
delse forventer et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som bl.a. skyldes, at MSB-
akademiet forventer et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket skyldes, at det er 
meget usikkert, om det er muligt at afholde de planlagte aktiviteter. Det for-
ventede regnskab for Fagligt Sekretariat viser et merforbrug på 1,6 mio. kr., 
hvilket primært skyldes et merforbrug på Jægergårdens Kantine, som altover-
vejende skyldes nedlukning af kantineafdelingerne grundet COVID-19. Mål, 
Økonomi og Boliger forventer et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Digitalisering 
forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes personaletilpasning i for-
bindelse med organisationsændringen. 

Tværgående MSB
Det forventede regnskab for de tværgående midler viser et mindreforbrug i for-
hold til forventet budget på 17 mio. kr. Det er en forøgelse af mindreforbruget 
på 32,9 mio. kr. siden opfølgningen ved halvårsregnskabet. Den markante æn-
dring skyldes flere årsager. Ved halvårsregnskabet var der indarbejdet en buffer 
på 12,3 mio. kr. til at imødegå balanceplansinitiativerne, der blev vurderet på 
daværende tidspunkt til at være optimistiske. Denne buffer er nu taget ud igen, 
da balanceplansinitiativerne vurderes realiserbare. Ligeledes var der indarbej-
det en buffer til den vurderede resterende merudgift i forbindelse med COVID-

Punkt 3, Bilag 3: Bilag 2. MSBs forventede regnskab ultimo september2020_fv03112020.docx



6
Forventet regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse per ultimo september 2020

Aarhus Kommune
Sociale Forhold og Beskæf-
tigelse
Effekt og Økonomi

19-situationen på 9 mio. kr. Denne buffer er også taget ud, da de forventede 
COVID-19-merudgifter er indregnet i det forventede regnskab for alle områder. 
Desuden er en pulje på i alt 3,2 mio. kr. til ny struktur i forhold til socialtilsynet 
på området for Voksne, Job og Handicap nedskrevet. Den nye struktur når ikke 
at blive realiseret før midt i december, og det vurderes, at 0,3 mio. kr. bliver 
anvendt i 2020.
Tilbage er det øgede mindreforbrug på 8,4 mio. kr. på de tværgående midler 
siden halvårsregnskabet. Det øgede mindreforbrug skyldes, at 5,5 mio. kr. i 
afsat reserve til efterregulering af lønfremskrivning var forudsat budget og ram-
mekorrigeret ved halvårsregnskabet, midlerne tilbageføres dog til kassen som 
saldokorrektion i forbindelse med regnskabet. Ændringen i forventningen er så-
ledes af teknisk karakter. Herudover er der forøgede mindreudgifter på i alt 2,9 
mio. kr., som relaterer sig til flere forskellige konti tværgående beskæftigelses-
midler som følge af færre udgifter til befordringsgodtgørelse, forøgede min-
dreudgifter på tværgående driftsformål m.m. 
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De udfordrede områder

Ved det forventede regnskab ultimo september 2020 forventer de tre myndig-
hedscentre et merforbrug på 62,2 mio. kr. For alle tre udfordrede områder er 
der fulgt op på balanceplansinitiativerne i et særskilt bilag – se bilag 1.
 
Forventet regnskab 2020 ultimo september i forhold til budget, eksklusive ek-
sterne projekter, i 1.000 kr. 

Forventet 
regnskab 

ultimo Organisatorisk enhed Forventet 
budget

september 

Forventet 
merfor-

brug

Ændringer i 
forventet 

merforbrug 
siden

 ultimo 
august

De udfordrede områder i alt 1.872.894 1.935.121 62.227 -1.093

Familiecentret og udgifter til eksterne 
krisecenterpladser 473.970 483.500 9.530           -3.764 

Ungecenter, Værkmestergade 589.581 624.384 34.803            3.589 

Rådgivning og Visitation, Voksne 809.343 827.237 17.894              -918 

Familiecentret forventer et merforbrug på 3,6 mio. kr., og vedrørende udgifter 
til eksterne krisecenterpladser forventes et merforbrug på 7,1 mio. kr. Familie-
centrets merforbrug er 4,1 mio. kr. lavere end ved opfølgningen ultimo august, 
hvilket primært skyldes en budgettilførsel på 2,5 mio. kr. vedrørende årets Lov- 
& Cirkulæreprogram. Den resterende forbedring dækker over forbedringer på 
konkrete disponeringer.
Udgifterne til køb af eksterne krisecenterpladser har oplevet en kraftig stigning, 
og coronasituationen har forværret det forventede merforbrug. Det forventede 
merforbrug har været støt stigende hen over året, og siden opfølgningen ultimo 
august er forventningen forværret med netto 0,3 mio. kr. Krisecentrene har 
”visitation i døren”, og det er således udgifter, som det er vanskeligt at regule-
re.

Ungecenter, Værkmestergade forventer et merforbrug på 34,8 mio. kr., hvilket 
er 3,6 mio. kr. mere end ved opfølgningen ultimo august. Forværringen af det 
forventede regnskab skyldes hovedsageligt forværring på bestillerbudgettet. 
Denne negative udvikling skyldes primært en stigning i de forventede udgifter 
til botilbudslignende tilbud grundet en tillægspris på bostøtte til spiseforstyrre-
de, som ved en fejl ikke tidligere har været med i forventningen. 
Der er indregnet en endnu ikke realiseret effekt af balancetiltagene svarende til 
en udgiftsreduktion på 1,3 mio. kr. 

Rådgivning og Visitation, Voksne forventer et merforbrug på 17,9 mio. kr., hvil-
ket er 0,9 mio. kr. lavere end ved opfølgningen ultimo august. Det forventede 
merforbrug skyldes i høj grad udgifter til foranstaltninger, samt at det ikke har 
været muligt at indfri balanceplansinitiativerne med fuld forudsat effekt. Der er 
i det forventede regnskab indregnet en række besparelser som følge af balan-
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Forventet regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse per ultimo september 2020

Aarhus Kommune
Sociale Forhold og Beskæf-
tigelse
Effekt og Økonomi

ceplan og andre opbremsningsinitiativer. Heraf er der foreløbigt realiseret be-
sparelser for 11,9 mio. kr. Derudover er der indregnet en endnu ikke realiseret 
effekt af tiltagene svarende til en udgiftsreduktion på 3,4 mio. kr. Det forven-
tede regnskab bygger dermed på en forudsætning om, at der fortsat indfries 
besparelser, der ikke er realiseret endnu. Dette giver en mindre usikkerhed i 
forhold til det endelige resultat. 

Aktivitet
I vedhæftede bilag 4 fremgår aktiviteten registreret ultimo september fordelt 
på de tre myndighedscentre.

Aktivitetsudviklingen på børneområdet ser ud til at følge den økonomiske ud-
vikling. I årets første fem måneder var antallet af børn, der er anbragt udenfor 
hjemmet, højest, hvilket stemmer med de økonomiske udfordringer, som myn-
dighedscentret på børneområdet har oplevet i 2020. Der er dog siden årets start 
sket et fald på 7 % af anbragte børn – faldet er markant hen over sommeren 
og først på efteråret, samtidig med at økonomien på myndighedscentret nær-
mer sig balance.   

Ungecenter, Værkmestergade har ligeledes et fald i antallet af anbragte børn 
siden starten af året på 7 %, men det afspejles dog ikke i den samlede økonomi 
for myndighedscentret. På området for de 18-30-årige er der sket en stigning 
på botilbud. Det gælder for interne tilbud såvel som eksterne tilbud, og stignin-
gerne er på henholdsvis 6 % og 11 % siden årets start. Disse stigninger afspej-
les tydeligt i økonomien for Ungecenter, Værkmestergade, der har meget van-
skeligt ved at opnå balance i budgettet for 2020.  

For nuværende afspejles de økonomiske udfordringer på Rådgivning og Visita-
tion, Voksne ikke i aktivitetstallene. Der er samlet set sket et fald i alle aktivi-
teter siden årets start på 4 %. Botilbud – eksterne såvel som interne – er faldet 
med henholdsvis 2 % og 1 %. Det forventede merforbrug på myndighedscentret 
inkluderer også flere af § 95-ordningerne, som er ganske udgiftstunge, og disse 
ordninger er ikke indeholdt i aktivitetsoversigten.
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Forventet regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse per ultimo september 2020

Aarhus Kommune
Sociale Forhold og Beskæf-
tigelse
Effekt og Økonomi

Forventet regnskab i forhold til rammen – ultimo september
I den øvrige del af dette notat fremgår regnskabet ud fra budgettet. 
Samlet set for Sociale Forhold og Beskæftigelse forventes et overskud på 70,2 
mio. kr. i forhold til den forventede ramme. 
På nuværende tidspunkt forventes MSB’s gæld derfor samlet set afviklet ved 
udgangen af året, dog med stor gæld på de udfordrede områder.

Oversigt over det forventede regnskab per ultimo september 2020 set i forhold 
til rammen, eksklusive eksterne projekter (i 1.000 kr.)

Forventet 
regnskab
 ultimo

Organisatorisk enhed Ramme Forventet 
ramme

 september

Forventet 
underskud 

ift. 
forventet 

ramme

I alt, MSB 3.563.902 3.566.222 3.496.025 -70.198

Børn, Familier og Fællesskaber 636.495 639.002 633.019 -5.983

Unge, Job og Uddannelse 919.643 920.096 914.584 -5.512

Voksne, Job og Handicap 885.206 892.323 899.348 7.025

Job, Udsatte og Socialpsykiatri 384.672 384.897 371.941 -12.955

Job og Virksomhedsservice 175.488 175.532 159.179 -16.353

Job, Sundhed og Ydelse 284.069 286.165 278.419 -7.746

Stabe 155.064 155.064 151.526 -3.538

Tværgående MSB 123.265 113.143 88.009 -25.135

Oversigt over forventet opsparing per ultimo september 2020, eksklusive ek-
sterne projekter (i 1.000 kr.)

Organisatorisk enhed Driftsopsparing i alt 
primo 2020

Saldo-
korrektion 

2020

Forventet 
underskud i 

alt ift. 
forventet 

ramme

Forventet 
opsparing i 
alt ultimo 

2020

I alt, MSB -45.448 -19.930 -70.198 4.820

Børn, Familier og Fællesskaber -14.473 -5.983 -8.490

Unge, Job og Uddannelse -60.315 -5.512 -54.803

Voksne, Job og Handicap -85.327 -6.010 7.025 -98.362

Job, Udsatte og Socialpsykiatri 34.016 -1.500 -12.955 45.471

Job og Virksomhedsservice 4.452 -16.353 20.805

Job, Sundhed og Ydelse 9.296 -7.746 17.042

Stabe 18.601 -3.538 22.139

Tværgående MSB 48.302 -12.420 -25.135 61.017
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Forventet regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse per ultimo september 2020

Aarhus Kommune
Sociale Forhold og Beskæf-
tigelse
Effekt og Økonomi

Ikke-decentraliserede områder

Forventningen på de ikke-decentraliserede områder viser en merudgift i forhold 
til forventet budget på 448 mio. Kr., hvilket er en forbedring på 22 mio. kr. i 
forhold til halvårsregnskabet. De ikke-decentraliserede områder er således fort-
sat under stærk indflydelse af Corona-pandemien. Særligt på de konjunkturføl-
somme ydelser som A-dagpenge, ledighedsydelse og jobparate kontant- og ud-
dannelseshjælpsmodtagere er der indregnet væsentlige merudgifter. I modsat 
retning tæller forventede mindreudgifter på fleksjob.  

Samlet set forventes der en vækst i antal helårspersoner på offentlig forsørgel-
se på ca. 3.700 helårspersoner i forhold til 2019. I forhold til den seneste op-
følgning på de ikke-decentraliserede områder, er der sket en opjustering af det 
forventede antal helårspersoner med 375 helårspersoner. Det dækker over en 
opjustering på A-dagpenge og fleksjob samt en nedjustering på førtidspension. 

Oversigt over det samlede forventede regnskab i helårspersoner per ultimo sep-
tember 2020 for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Forventet 
regnskab 

per ultimo

Forventet 
regnskab 

per ultimo

Forventet 
regnskab 

per ultimo Budget

marts Maj Sep.

Foranstaltningstype

A-dagpenge 8.122 9.254 9.573 5.513

Kontanthjælp 4.360 4.281 4.267 3.954

Uddannelseshjælp 2.851 2.862 2.747 2.549

Revalidering 203 211 179 409

Forrevalidering 85 86 80 114

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. 750 752 774 979

 Sygedagpenge 3.590 3.776 3.803 3.288

Jobafklaringsforløb 1.162 1.230 1.159 1.413

Ressourceforløb 1.161 1.178 1.110 1.389

Ledighedsydelse 1.554 1.414 1.451 902

Fleksjob 5.235 4.967 5.212 5.710

Førtidspension 13.406 13.638 13.522 13.215

I alt 42.479 43.502 43.877 39.435

I nedenstående fremgår det forventede regnskab sat op i forhold til det forven-
tede ajourførte budget.
I det forventede ajourførte budget ligger der forventede tillægsbevillinger ved-
rørende en række lovændringer som følge af blandt andet udvidet ret til syge-
dagpenge, indførsel af 3. måneders død periode i a-dagpengeberegningen og 
afskaffelse af gebyr i forbindelse med visse målgruppers deltagelse i danskud-
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Forventet regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse per ultimo september 2020

Aarhus Kommune
Sociale Forhold og Beskæf-
tigelse
Effekt og Økonomi

dannelse. Konsekvenserne i forbindelse med indførsel af seniorførtidspension 
er også indregnet i modsætning til tidligere opfølgninger.  

Oversigt over det samlede forventede regnskab i forhold til forventet budget 
per ultimo september 2020 for Sociale Forhold og Beskæftigelses ikke-decen-
traliserede områder (i 1.000 kr.)

Forventet 
budget

Forventet 
regnskab ulti-

mo
Forventet regn-

skab ultimo

Forventet 
regnskab ulti-

mo

Forventet mer-
forbrug

  marts maj Sep.  

 Foranstaltningstype 

Ældreboliger -18.973.000 -18.973.000 -18.850.000 -18.850.000 123.000

FGU-Forsørgelse 12.688.000 6.027.000 5.508.000 5.788.183 -6.899.817

Produktionsskoler 10.685.000 7.230.000 7.230.000 7.400.000 -3.285.000

Aktivitetsbestemt medfinansiering, sundhed 83.952.000 83.640.294 83.640.294 83.640.294 -311.706

Sikrede døgninstitutioner, børn og unge 10.115.000 10.402.888 9.371.662 9.293.898 -821.102

Botilbud (servicelovens § 108) 15.000.000 16.391.701 16.391.701 16.391.701 1.391.701

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (SUL §238) 3.071.000 5.568.000 4.581.715 4.581.715 1.510.715

Danskuddannelse 22.035.081 18.841.666 18.841.666 17.361.666 -4.673.415

Kontanthjælp til udlændinge. 78.507.640 56.367.084 55.682.603 55.620.822 -22.886.818

Repatriering -688.000 -688.000 -688.000 -300.000 388.000

Seniorpension 56.868.000 0 0 24.045.000 -32.823.000

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 397.656.191 448.813.428 464.237.990 399.635.424 1.979.233

Personlige tillæg m.v. 25.873.582 25.382.837 27.323.902 23.260.000 -2.613.582

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1.293.206.008 1.280.950.813 1.300.114.800 1.291.587.335 -1.618.673

Sygedagpenge 381.427.048 371.340.070 404.761.668 389.736.466 8.309.418

Tab vedr. fejludbetalte ydelser 0 1.000.000 893.618 496.455 496.455

Kontant- og uddannelseshjælp 663.455.631 738.345.447 745.552.864 715.969.609 52.513.978

Afløb kontanthjælp 0 0 0 -79.700 -79.700

Dagpenge til forsikrede ledige 671.458.865 935.291.360 1.139.175.088 1.243.962.265 572.503.400

Revalidering 64.592.280 32.715.200 33.738.676 30.596.142 -33.996.138

Fleksjob 584.309.833 490.265.100 482.354.185 476.593.501 -107.716.332

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 332.405.215 290.406.688 301.166.813 292.154.731 -40.250.484

Ledighedsydelse 130.985.694 239.420.900 216.087.343 212.653.014 81.667.320

6 ugers jobrettet uddannelse 6.679.005 7.500.000 6.700.000 8.300.000 1.620.995

Løntilskud forsikrede og personlig assistance 35.085.840 29.684.971 31.280.536 25.161.155 -9.924.685

Løntilskud øvrige målgrupper 12.259.063 8.969.000 10.996.971 8.717.334 -3.541.729

Arbejdsgiverfinansiering løntilskud i kommunen 6.412.658 6.500.000 4.617.264 3.800.000 -2.612.658

Servicejob 0 0 0 0 0

Hjælpemidler mv. 3.743.600 3.852.800 2.400.000 3.672.831 -70.769

Forsikring aktivering 80.111 80.111 80.111 80.111 0

I alt 4.882.891.345 5.095.326.358 5.353.191.470 5.331.269.949 448.378.604
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Forventet regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse per ultimo september 2020

Aarhus Kommune
Sociale Forhold og Beskæf-
tigelse
Effekt og Økonomi

Nedenfor fremgår bemærkninger for enkelte afvigelser.

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud 
over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og ´brut-
toenhedsomkostningen

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud 
over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og ´brut-
toenhedsomkostningen

A-Dagpenge

Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud 
over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og ´brut-
toenhedsomkostningen

Fleksjob

Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud 
over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og ´brut-
toenhedsomkostningen

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud 
over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og ´brut-
toenhedsomkostningen

Sygedagpenge

Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud 
over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og ´brut-
toenhedsomkostningen

Ledighedsydelse

Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud 
over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og ´brut-
toenhedsomkostningen

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt over-
gangsydelse

Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud 
over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og ´brut-
toenhedsomkostningen

Revalidering

Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud 
over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og ´brut-
toenhedsomkostningen

Personlig assistance og løntilskud (forsikrede) Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 9 måneder

Løntilskud (øvrige målgrupper) Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 9 måneder

Jobrotation Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 9 måneder

6 ugers jobrettet uddannelse
Der forventes et merforbrug grundet flere A-dagpengemodtagere 
med ret til uddannelse.

FGU-forsørgelse
Jf. indberetning fra Undervisningsministeriet er der 204 helårsele-
ver på FGU-forsørgelse. Taksten er 27.000 kr.

Løn til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 9 måneder

Personlige tillæg m.v. Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 9 måneder

Produktionsskoler

På baggrund af aktiviteten for 2019 med 68 helårspersoner under 
18 år og 75 helårspersoner over 18 år forventes en regning på 7,23 
mio. kr.

Repatriering Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 9 måneder

Forsikring ifm. Aktivering Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 9 måneder

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram

Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 9 måneder. Om-
rådet dækker både selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelsen samt 
overgangsydelsen. Men også kommunens nettoudgifter til dan-
skundervisning.

Sikrede døgninstitutioner mv for børn og unge

Samlet forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på de sikrede 
døgninstitutioner.
Den objektive finansierede del af udgiften er vurderet ud fra allere-
de indkomne regninger - de vurderes alle at være kommet nu. Der 
forventes et mindreforbrug på knap 1,4 mio. kr.
I forhold til takstbetalingen til de sikrede institutioner forventes et 
merforbrug 0,6 mio. kr. Dette svarer til Ungecentrets forventning til 
den del af takstafregningen, der ligger i det decentraliserede bud-
get.
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Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundheds-
lovens §238)

Udgiften betegner den forventede regning, som Aarhus Kommune 
vil modtage for tomme "Ikke belagte" særlige psykiatripladser. Reg-
ningen for en tom seng er den samme som for en belagt seng. Aar-
hus Kommune betaler tomme senge efter befolkningsandel i Re-
gion Midt. Taksten er i 2020 4.054 kr. pr. dag. Et nyt psykiatriforlig 
tilfører regionerne midler til ommærkning af ledige særlige psykia-
tri senge til almindelige psykiatri senge ud fra en regional vurde-
ring. Prisen på fortsat ledige særlige psykiatrisenge falder til 75% af 
normalprisen fra og med 1. september 2020. Vurderingen er derfor 
behæftet med stor usikkerhed, da det afhænger af andre kommu-
ners brug af de særlige psykiatrisengene. 

Ældreboliger

Der forventes en reduceret indtægt som følge af tomgangshusleje 
til nye boliger i Risskov Brynet. Det er borgere med autisme der skal 
flytte ind, og der skal derfor være fuld sikkerhed for, at boligerne er 
fuldstændig klare, før indflytningen kan påbegynde. Dette vil med-
føre noget tomgangshusleje

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
væsenet

Den kommunale medfinansiering vil atter i 2020 være fastfrosset. 
Årsagen er problemer med afregningssystemet i E-sundhed. Beta-
lingen er Aconto og er oplyst til at være 27 mio. kr. vedr. Stationær 
Psykiatri og 56,6 kr. vedr. Ambulant Psykiatri.

Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 
§ 108)

Aarhus Kommune har modtaget regning for objektiv finansiering af 
Kofoedsminde. Regningen omfatter aconto-opkrævning for 2020, 
samt efterregulering fra 2018. Udgifterne til Kofoedsminde fortsæt-
ter med at stige grundet stigende belægning.

Servicejob Der er 100% statsrefusion på området.

Voksenlærlinge og tilskud der dækkes af kommu-
nen ved fejl i UDB DK

Der er 100% refusion på voksenlærlinge. Nettoudgiften svarer til 
den forventede udgift vedrørende fejludbetalinger fra udbetaling 
DK.

Seniorførtidspension
Der er indregnet et forventet antal helårspersoner på 154 på bag-
grund af bestands og tilgangstal. 
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Bilag 3. Status for balanceplansforslag og øvrige spareforslag

Balanceplansforslag og øvrige sparetiltag
(mio. kr.)

Forudsat 
besparelse

Forventet 
besparelse 
resterende 
2020

Estimeret 
realiseret 
besparelse 
2020 indtil 
ult. 
september

Børn, Familier og Fællesskaber (i alt) -9,6 -1,3 -8,3

Omlægning til gruppeforløb og effektivisering af 
aflastningspladser -0,9 0 -0,9

Omlægning af eksternt køb af kontaktpersoner og 
familiebehandling -1,9 0 -1,9

Tættere opfølgning og prisforhandling på sociale 
foranstaltninger til børn -6,5 -1,2 -5,3

"Taxa til bus" og kordinerende 
beskæftigelsesindsatser til forældre -0,3 -0,1 -0,2

Unge, Job og Uddannelse -18,7 -1,3 -15,6
Fra botilbud til fleksibel støtte -1,5 0,0 -3,0

Fra anbringelse til 360gradersindsats i 
nærområdet for kriminalitetstruede og udsatte 
unge -0,5 -0,1 -0,7
Større fokus på hjemløse unge -0,5 0,0 0,0
Samtænkning af støtteordninger -1 0,0 0,0
Synergi mellem sociale, uddannelses- og 
beskæftigelsesrettede indsatser -0,8 0,0 -0,5
Hyppigere opfølgning og bedre værktøjer til 
sagsbehandling -2 -0,1 -3,1
Bedre datadisciplin og hjemtagelse af 
mellemkommunal refusion -2 0,0 0,0
Selvforsyningsstrategi - hjemtage eller undgå at 
de kommer i ekstern tilbud -1 0,0 -0,8

Reduktion af udgifter ved køb af eksterne tilbud - 
dem vi ikke kan få hjem - gøre dem billigere -5,6 -0,4 -6,9
Reduktion i brugen af særlige psykiatripladser 0 0,0 -0,5
Hurtig hjemtagelse af færdigbehandlede 0 0,0 0,0
Optimering og omlægning af indsatser hos 
Ungecenter Skanderborgvej -3,3 -0,5 0,0
Øget anvendelse af gruppeforløb ifm. visitationer 
til Ungecenter Skanderborgvej -0,5 -0,3 0,0

Voksne, Job og Handicap -24,3 -3,4 -11,9
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Eksternt køb fra blandt andet:
Balanceplans forslag 6: Tryghedsskabende 
velfærdsteknologi
Balanceplansforslag 16: Fortsat målrettet 
forhandling og opfølgning
Budgetforlig 2019: Reduktion af taksterne på 
eksternt køb som en del af rammeaftalen -15,8 -2,6 -10,6

Balanceplans forslag 7: Genoptræning i eget hjem -2 0 0
Budgetforlig 2019: Flere rådgivere på 
myndighedsområdet -0,5 0 0
Genopretningsplan 2019: Tillægsydelser i interne 
tilbud -0,5 -0,5 0
Genopretningsplan 2019: skærpet visitation på 
§ 83 -0,3   
Genopretningsplan 2019: BPA -2 0 0
Hurtig hjemtagelse af færdigbehandlede borgere -3,2 -0,3 -1,3

Balanceplansforslag og øvrige sparetiltag i alt -52,6 -6,0 -35,8
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Børn, Familier og Fællesskaber 2020

Gns. jan feb mar apr maj jun jul aug sep %-vis 

ændring 

siden januar 

Total 3.246 3.340 3.335 3.317 3.290 3.230 3.239 3.142 3.159 3.166 -5%

Anbringelser uden for hjemmet(§ 52.3.7) og døgnophold for 18-22 årige (§ 76.3.1)310 316 312 320 322 318 312 303 298 294 -7%

Almen plejefamilie- 0 0 0 1 1 -

Plejefamilier 180 188 185 184 183 181 179 174 172 171 -9%

Kommunale Plejefamilier 8 9 9 9 9 9 9 7 7 6 -33%

Netværksplejefamilier 22 22 21 22 23 23 23 21 22 21 -5%

Opholdssted 21 21 23 25 23 22 20 21 19 18 -14%

Døgninstitutioner- interne 47 46 46 49 51 49 48 48 46 45 -2%

Kost- og efterskoler 1 2 2 2 1 2 2 1 -100%

Døgninstitutioner- eksterne 29 28 25 29 31 32 30 29 30 30 7%

Forstærket plejefamilie- 1 0 1 1 1 1 2 -

Specialiseret plejefamilie- 0 0 0 0 0 -

Forebyggende foranstaltninger 1.396 1.398 1.405 1.391 1.383 1.416 1.430 1.359 1.377 1.409 1%

Aflastningsordninger (§52.3.5 og jf. SEL § 84.1 §44) 70 71 75 69 70 67 72 71 69 66 -7%

Anbringelse på sikret døgninstitution (§16.1) 1 1 1 1 1 1 1 0 -100%

Børnecentrets forebyggende tilbud 811 808 792 792 797 817 825 803 817 851 5%

Center for Specialpædagogiske Børnetilbuds forebyggende tilbud 46 38 41 45 48 55 58 48 44 40 4%

Døgnanbringelse (§14) 1 0 1 4 4 3 -

Døgnophold for hele familien (§52.3.4) 10 7 9 10 12 17 14 9 7 3 -56%

Familiebehandling eller lignende §(52.3.3 og §52.3.2) 31 22 28 30 30 32 36 35 31 35 55%

Konsulentbistand (§11) 60 73 88 75 64 59 49 38 43 49 -32%

Kontaktperson til barnet/den unge (§13.1.7) 0 0 1 1 1 -

Kontaktperson til familien/barnet/den unge (§§ 52.3.6, 76.3.2 mv.)211 217 211 214 211 215 219 199 207 201 -7%

Personlig hjælp og pleje til børn, jf. SEL §83 (§44) 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 10%

Praktikophold med godtgørelse (§13.1.8) 0 1 1 -

Praktikophold med godtgørelse (§52.3.8) 5 6 7 6 6 5 4 3 3 4 -38%

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver (§54.1) 106 99 103 100 103 109 111 110 111 115 16%

Ungdomscentrets forebyggende tilbud 42 55 51 46 38 37 40 37 38 41 -26%

Overførsler 1.525 1.614 1.607 1.591 1.572 1.481 1.479 1.463 1.470 1.450 -10%

Merudgifter til børn (§41) 780 799 797 795 786 782 778 766 763 751 -6%

Tabt arbejdsfortjeneste (§42) 746 816 810 796 786 699 701 697 707 700 -14%

Ukendt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3%

Øvrige døgntilbud 13 10 11 14 13 15 16 16 13 11 10%

Krisecentre mv. (§§ 109 og 110)-uden afregning 13 10 11 14 13 15 16 16 13 11 10%

Øvrige tilbud eksterne 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 -50%
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Unge, Job og Uddannelse 2020

Gns. jan feb mar apr maj jun jul aug sep %-vis 

ændring 

siden januar 
Total 2.603 2.607 2.613 2.622 2.605 2.626 2.642 2.547 2.580 2.582 -1%

Anbringelser uden for hjemmet(§ 52.3.7) og døgnophold for 18-22 årige (§ 76.3.1)180 190 187 181 174 177 180 178 177 177 -7%

Almen plejefamilie- 0 0 0 0 0 0 0 1 -

Plejefamilier 62 64 62 63 61 61 64 64 62 60 -6%

Netværksplejefamilier 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 17%

Kommunale Plejefamilier 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 50%

Eget værelse 5 7 7 6 5 6 5 4 4 3 -57%

Kost- og efterskoler 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 -20%

Opholdssted 42 44 45 43 44 45 42 39 40 39 -10%

Døgninstitutioner- interne 42 46 44 41 37 40 41 43 45 47 2%

Døgninstitutioner- eksterne 15 17 16 15 14 13 15 14 12 13 -23%

Forstærket plejefamilie- 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Specialiseret plejefamilie- 0 0 -

Behandling interne 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0%

Forebyggende foranstaltninger 741 761 761 769 754 763 756 693 704 711 -7%

Bostøtte 816 814 816 815 813 814 832 814 810 813 0%

Botilbud eksterne 181 168 174 180 184 188 184 179 187 186 11%

Bofællesskab (§85) 9 8 8 8 8 9 10 10 11 11 38%

Botilbud (§85) 14 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15%

Hjemmevejleder og optræning (§85) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 0%

Længerevarende botilbud (§108) 18 17 17 18 18 18 18 18 18 17 0%

Midlertidige botilbud (§107) 139 128 134 139 143 146 142 135 142 141 10%

Botilbud interne 243 238 241 239 239 240 242 242 252 253 6%

Bofællesskab (§85) 84 80 82 83 82 83 84 85 87 88 10%

Botilbud (§85) 78 76 75 75 76 76 77 79 86 85 12%

Hjemmevejleder og optræning (§85) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0%

Længerevarende botilbud (§108) 18 20 20 20 19 19 18 16 16 17 -15%

Midlertidige botilbud (§107) 61 60 62 59 60 60 61 60 60 61 2%

Centralt - eksterne 14 10 8 11 14 16 18 19 17 10 -2%

Dagtilbud eksterne 59 55 57 57 57 58 57 60 65 64 16%

Dagtilbud interne 312 313 312 311 311 312 314 306 317 315 1%

Ukendt 0 0 -100%

Øvrige døgntilbud 4 7 8 9 5 2 3 2 1 2 -73%

Krisecentre mv. (§§ 109 og 110)-uden afregning 0 1 1 -

Sikrede døgninstitutioner 4 7 8 8 4 2 3 2 1 2 -73%

Øvrige tilbud eksterne 16 15 15 14 16 16 18 17 18 18 17%

Øvrige tilbud interne 34 33 33 34 36 36 35 35 30 31 -6%
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Voksne, Job og Handicap 2020

Gns. jan feb mar apr maj jun jul aug sep %-vis 

ændring 

siden januar 

2020 
Total 4.661 4.797 4.725 4.677 4.651 4.626 4.631 4.614 4.622 4.605 -4%

Botilbud interne 684 687 683 692 687 682 685 683 684 678 -1%

Bofællesskab (§85) 448 447 444 451 448 447 449 449 449 444 -1%

Botilbud (§85) 136 134 130 131 130 130 137 143 144 143 7%

Hjemmevejleder og optræning (§85) 2 0 2 2 2 2 2 2 1 1 -

Institution- interne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0%

Længerevarende botilbud (§108) 45 52 51 50 50 49 43 36 36 36 -31%

Midlertidige botilbud (§107) 37 36 37 39 39 37 37 36 36 36 2%

Plejehjem (§192) 17 17 17 17 17 16 16 16 16 17 -3%

Botilbud eksterne 303 308 306 307 306 301 301 302 299 300 -2%

Bofællesskab (§85) 75 75 75 75 75 75 75 75 74 75 0%

Botilbud (§85) 85 86 85 85 84 83 85 85 85 86 0%

Hjemmevejleder og optræning (§85) 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 50%

Længerevarende botilbud (§108) 91 90 91 91 91 91 91 92 91 90 0%

Midlertidige botilbud (§107) 50 55 53 54 54 50 49 47 44 47 -15%

Bostøtte 1.870 1.888 1.901 1.886 1.873 1.857 1.852 1.851 1.858 1.866 -1%

Dagtilbud interne 524 534 531 525 526 524 522 520 519 517 -3%

Aktivitets- og samværstilbud - nedsat funktionsevne (§104) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0%

Aktivitets- og samværstilbud (§104) 338 341 338 339 340 339 338 338 337 336 -1%

Beskyttet beskæftigelse - sindslidende (§103) 23 28 28 22 22 22 21 20 20 20 -29%

Beskyttet beskæftigelse (§103) 162 165 163 163 163 162 162 161 161 160 -3%

Dagtilbud eksterne 228 230 227 229 229 229 229 227 226 225 -2%

Aktivitets- og samværstilbud - nedsat funktionsevne (§104) 0 0 0 0 -

Aktivitets- og samværstilbud - sindslidende (§104) 1 1 1 1 1 1 -100%

Aktivitets- og samværstilbud (§104) 153 152 152 153 155 155 155 152 151 150 -2%

Beskyttet beskæftigelse (§103) 51 52 51 51 50 50 51 52 51 52 0%

Beskyttet beskæftigelse (§103)-uden afregning 23 24 23 23 23 23 23 23 23 22 -8%

Øvrige tilbud interne 589 593 592 588 591 588 588 588 587 583 -2%

Øvrige tilbud eksterne 198 207 200 196 195 196 202 194 200 194 -7%

Behandling eksterne 0 2 -100%

Behandling interne 235 321 257 229 218 218 218 218 218 217 -32%

Centralt - eksterne 29 26 29 25 26 30 33 30 32 26 0%

Forebyggende foranstaltninger 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3%
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Indstilling 

 

Byrådsindstilling: Fattigdom i Aarhus Kom-

mune 2020 

 

1. Resume 

1. februar 2012 beslutter byrådet, at der indføres en fat-

tigdomsgrænse for Aarhus Kommune.  
 

13. august 2014 beslutter byrådet, at den nationale fattig-

domsgrænse erstatter den kommunale og at der fremsen-

des en årlig redegørelse. 

 

4. november 2015 beslutter byrådet, ved afskaffelsen af 

den nationale fattigdomsgrænse, at genoptage brugen af 

Aarhus Kommunes egen fattigdomsgrænse og beslutter, at 

der skal ske en årlig afrapportering om fattigdom til byrå-

det med udgangspunkt i denne. 

 

Nedenstående fremgår af resumeet i byrådsindstillingen. 

 

Antallet af fattige i Aarhus Kommune er steget med 10% 

fra september 2019 til september 2020. Fra 1.434 til 

1.577, svarende til en stigning på 143 borgere. 

 

Omvendt er der sket et lille fald i børnefattigdommen. Den 

seneste opgørelse af antal børn i økonomisk trængte fami-

lier viser, at der i marts 2020 var 3.035 børn i 1.699 aar-

husianske børnefamilier, hvor forsørgerne havde været på 

offentlig ydelse i mere end ét år. Et fald på hhv. 229 børn 

(-7%) og 94 familier (-5%) i forhold til marts 2019. 

 

Der er også sket et lille fald i antallet af sager, hvor famili-

er sættes ud af deres bolig. Antallet af familier berørt af en 

udsættelsessag er faldet fra 259 familier i 2018 til 246 fa-

milier i 2019 et fald på 5%. Og de seneste tal viser, at der 

pr. 30. september er 125 familier berørt af udsættelsessa-

ger i 2020. Dermed fortsætter faldet i udsættelsessager 

Til Rådmanden 

Fra Fagligt Sekretariat 

Dato 5. november 2020 
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også ind i 2020, jævnfør særskilt rådmandsindstilling om 

udsættelsessager 

 

2. Beslutningspunkter 

At 1) Byrådsindstilling vedrørende orientering om fattig-

dom i Aarhus Kommune godkendes og fremsendes til By-

rådet via Magistraten  

 

3. Baggrund 

- 

 

4. Effekt 

- 

 

5. Ydelse 

- 

 

6. Organisering  

- 

 

7. Ressourcer 

- 

 

 

 

 

Bilag  

Bilag 1: Indstilling: Fattigdom i Aarhus Kommune 2020 

 

 

Sagsnummer: 17/035007-24 

Fagligt sekretariat 

 Antal tegn: 1.703 

 Sagsbehandler: Adam Galai 

Tlf.: 41 87 44 83 

E-post: adga@aarhus.dk 
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Indstilling 

 

Orientering om fattigdom i Aarhus Kom-

mune 2020 

 

Den årlige afrapportering om fattigdom 

 

1. Resume  

Byrådet har d. 4. november 2015 vedtaget en fattigdoms-

grænse og besluttet, at der skal ske en årlig afrapporte-

ring om fattigdom til byrådet. 

 

Antallet af fattige i Aarhus Kommune er steget med 10% 

fra september 2019 til september 2020. Fra 1.434 til 

1.577, svarende til en stigning på 143 borgere. 

 

Omvendt er der sket et lille fald i børnefattigdommen. Den 

seneste opgørelse af antal børn i økonomisk trængte fami-

lier viser, at der i marts 2020 var 3.035 børn i 1.699 aar-

husianske børnefamilier, hvor forsørgerne havde været på 

offentlig ydelse i mere end ét år. Et fald på hhv. 229 børn 

(-7%) og 94 familier (-5%) i forhold til marts 2019. 

 

Der er også sket et lille fald i antallet af sager, hvor fami-

lier sættes ud af deres bolig. Antallet af familier berørt af 

en udsættelsessag er faldet fra 259 familier i 2018 til 246 

familier i 2019 et fald på 5%. Og de seneste tal viser, at 

der pr. 30. september er 125 familier berørt af udsættel-

sessager i 2020. Dermed fortsætter faldet i udsættelsessa-

ger også ind i 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse 

Dato 1. december 2020 
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2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

 

At 1) Denne orientering om fattigdom i Aarhus Kommune 

tages til efterretning 

 

 

3. Baggrund 

Fattigdomsredegørelsen baserer sig på følgende grundlag 

 

A. Den kommunale opgørelsesmetode jf. byrådets be-

slutning af 4. november 2015, med status pr. sep-

tember 2019 og september 2020 

 

B. Kommunale tal på børnefamilier, hvor ingen af for-

sørgerne havde været i job inden for det seneste år 

 

C. Opgørelse over udsættelsessager fra Sociale Forhold 

og Beskæftigelse, pr. december 2019 og pr. sep-

tember 2020. 

 

A. Aarhus Kommunes opgørelsesmetode 

Fattigdomsgrænsen er OECD’s fra 2017. Ifølge OECD er 

man fattig, hvis man har en indkomst, som er mindre end 

halvdelen af medianindkomsten. Medianindkomsten er den 

midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at 

der er 50% i befolkningen, der har en indkomst, der er hø-

jere end medianindkomsten og 50% der har en, der er la-

vere. 

 

Figur 1 – Illustration af medianindkomsten 

 

OECD-grænsen for fattigdom for familier med 1 til 6 med-

lemmer vises i tabel 1. Det faldende beløb pr. person efter 

familiestørrelse afspejler stordriftsfordele i store familier. 
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Tabel 1. Fattigdomsgrænsen for forskellige familietyper, 2019-priser 

Personer i familien 

Grænse pr. 

familie pr. år 

Grænse pr. 

person pr. år 

Grænse pr. per-

son pr. måned 

1 voksen 124.800 124.800 10.400 

1 voksen og 1 barn 162.300 81.100 6.800 

1 voksen og 2 børn 199.700 66.600 5.500 

1 voksen og 3 børn 237.100 59.300 4.900 

2 Voksne 187.200 93.600 7.800 

2 voksne og 1 barn 224.700 74.900 6.200 

2 voksne og 2 børn 262.100 65.500 5.500 

2 voksne og 3 børn 299.500 59.900 5.000 

3 Voksne* 249.600 83.200 6.900 

4 Voksne* 312.000 78.000 6.500 

* 3 eller 4 voksne kan fx være en familie med 2 forældre og 1 eller 2 hjemmeboende børn på 15 år og derover 

Kilde: Analyse 7. januar 2020 fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på bag-

grund af Danmarks Statistiks registre 

 

Opgørelsen over fattige afgrænses til modtagere af offent-

lige forsørgelsesydelser.  

 

Subsidier 

OECD’s opgørelsesmetode medregner ikke økonomiske til-

skud. Byrådet har derfor besluttet, at opgørelsen skal ud-

arbejdes efter nettoindkomst tillagt subsidier som:  

 

• Børnefamilieydelse 

• Børnebidrag 

• Børnetilskud, ordinær og ekstra 

• Boligstøtte 

• Særlig støtte til høje boligudgifter - §34 tilskud 

• Værdien af evt. friplads i forhold til dagtilbud for 

børn 

 

Studerende og deres familier regnes ikke som fattige, fordi 

de frivilligt i en afgrænset periode har en lav indtægt, som 

senere i livet modsvares af højere indtægter. Desuden ind-

går erhvervsaktive og pensionister ikke i opgørelsen.  

 

Borgere under fattigdomsgrænsen – aktuel status 

Der er fire grupper af borgere på offentlige forsørgelse, 

som har en indkomst, der ligger under fattigdomsgræn-

sen: 
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1) Uddannelsesparate under 30 år 

modtager som udgangspunkt en indkomst, typisk ud-

dannelseshjælp, der svarer til SU. Da de kun kan 

komme i betragtning til boligsikring, og typisk ikke an-

dre subsidier, opfylder de fattigdomskriterierne.  

 

Denne gruppe udgjorde 454 borgere i september 2020, 

39 flere (+9%) i forhold til september 2019, hvor der 

var 415. 

 

2) Jobparate under 30 år 

har oftest en indkomst, der med subsidier er under fat-

tigdomsgrænsen.  

 

I september 2020, var der 153, hvilket er en stigning 

på 25 borgere (+20%) i forhold til september 2019, 

hvor der var 128. 

 

3) Aktivitetsparate under 25 år 

har en indkomst – der sammen med f.eks. boligsikring 

- ligger under fattigdomsgrænsen.  

 

I september 2020 var der 548 borgere, 23 flere (+4%) 

i forhold til september 2019, hvor der var 525. 

 

4) Integrationsydelses-/ Selv/hjem/overgangsydelses-

modtager - enlige eller samboende uden børn  

har en indkomst, der med subsidier ligger under fattig-

domsgrænsen.  

 

I september 2020 var der 422, 56 flere borgere 

(+15%) i forhold til september 2019, hvor der var 366. 

 

Tabel 2. Udvikling sept. 2019 – sept. 2020 

September 2019 2020 Udvikling 

Uddannelsesparate under 30 år 415 454 +9% 

Jobparate under 30 år 128 153 +20% 

Aktivitetsparate under 25 år 525 548 +4% 

Integrationsydelse / selv/hjem/overgangs-

ydelse – enlige eller samboende uden børn 

366 422 +15% 

I alt 1.434 1.577 +10% 
Kilde: KMDaktiv 

 

Punkt 4, Bilag 2: Indstilling- Fattigdom i Aarhus Kommune 2020.pdf



 

Fattigdom i Aarhus Kommune 2020 side 5 af 9 

225-timersreglen, kontanthjælpsloftet og integrationsydel-

sen betyder, at yderligere ydelsesmodtagere kan blive 

ramt at fattigdom. 

 

225-timersreglen 

Borgere, som ikke opfylder kravet i 225-timersreglen, får 

ydelsen beskåret – nogle ægtepar mister ydelsen for den 

ene ægtefælle.  

 

I alt 517 husstande var i september 2020 omfattet af 225-

timersreglen. Et markant fald på 281 husstande (-35%) i 

forhold til september 2019, hvor det var 798 husstande. 

 

Faldet kan i høj grad skyldes, at 225-timersreglen grundet 

Covid-19 situationen blev suspenderet af regeringen i peri-

oden 9. marts til 9. juni 2020. Og igen er forlænget. 

 

Kontanthjælpsloftet 

Kontanthjælpsloftet er et loft over de samlede ydelser, 

som kan modtages.  

 

Det berørte 1.400 borgere i september 2020, på Kontant-

hjælp, Uddannelseshjælp eller Integrationsydelse / 

Selv/hjem/overgangsydelse. Det er et fald på 70 borgere 

(-5%) i forhold til september 2019, hvor loftet berørte 

1.470 borgere. 

 

Selv/hjem/overgangsydelsen (alle husstande) 

Integrationsydelsen / Selv/hjem/overgangsydelsen er en 

reduceret ydelse til borgere, der ikke har været i landet i 

mindst 7 af de seneste 8 år.  

 

777 borgere var på Integrationsydelse / selv/hjem/over-

gangsydelse i september 2020. En stigning på 20 borgere 

(+2,6%) i forhold til september 2019, hvor der var 757 

borgere. 

 

Varighed af fattigdommen 

Af tabel 3 fremgår det hvor længe ydelsesmodtagerne har 

været på den pågældende ydelse. 
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Tabel 3. Varighed på ydelser under fattigdomsgrænsen 

Ydelsesmodtagere Sept. 

2020 

8-9 

mdr. 

2 år 3 år 4 år + 

Uddannelsesparate under 30 år 454 185 

(41 %) 

25 

(6%) 

11 

(2%) 

4 

(1%) 

Jobparate under 30 år 153 100 

(65%) 

29 

(19%) 

12 

(8%) 

8 

(5%) 

Aktivitetsparate under 25 år 548 373 

(68%) 

176 

(32%) 

171 

(31%) 

65 

(12%) 

Integrationsydelsesmodta-

gere/selv/hjem/overgangsydelse, enlige 

eller samboende uden børn 

422 311 

(74%) 

179 

(42%) 

111 

(26%) 

81 

(19%) 

I alt 1.577 969 409 305 158 

Kilde: KMDaktiv 

 

Få har været på ydelserne i mere end tre år (158 bor-

gere).  

 

B. Børnefattigdom 

Lever børn blot et enkelt år i fattigdom, er det påvist, at 

de klarer sig dårligere i uddannelsessystemet, har øget le-

dighed og har større risiko for at havne på førtidspension. 

Alene et ekstra år i fattigdom i starten af teenageårene gi-

ver et fald i erhvervsindkomsten på over 12% som vok-

sen, viser forskning.1 

 

En væsentlig årsag til børnefattigdom er en lav indtægt 

hos forsørgere. En opgørelse fra Aarhus Kommune over fa-

milier, hvor forsørgerne har været på offentlig ydelse i 

mere end et år viser følgende. 

 

Tabel 4. Antallet af børn, hvor begge forældre eller eneforsørger har 

været på offentlig ydelse i mere end 1 år 

År Antal familier Antal børn 

2020 1.699 3.035 

2019 1.793 3.264 

Kilde: Targit - opgjort pr. marts måned  

 

I tabel 4 ses det, at der i marts 2020 var 3.035 børn i 

1.699 aarhusianske børnefamilier, hvor forsørgerne havde 

været på offentlig ydelse i mere end 1 år. Et fald på 229 

 
1 The Long-Term Effect of Childhood Poverty, Rune V. Lesner, 

Aarhus BSS, 2016 
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børn (-7%) og 94 familier (-5%) i forhold til marts 2019, 

hvor der var 3.264 børn i 1.793 familier. 

 

C. Udsættelser af bolig 

En udsættelsessag opstår, når en borger risikerer at blive 

sat ud af sin bolig på grund af manglende betaling af hus-

leje (restance). En udsættelsessag kan i nogle tilfælde 

også dække over, at borgeren i et betydeligt omfang har 

misligholdt vilkårene i lejekontrakten. 

 

I sager, hvor udsættelsen effektueres og borgere sættes 

ud af lejemålet, er rådgivere fra Familiecentret eller Handi-

capcentret for Børn til stede for at sikre, at der ikke er 

børn, der står uden bolig. 

 

I 2019 var der 333 udsættelsessager, hvor børnefamilier 

var truet af udsættelse, det berørte 246 familier og i alt 3 

børnefamilier blev udsat af deres bolig. Det samlede antal 

af familier berørt af en udsættelsessag er således faldet fra 

259 familier i 2018 til 246 i 2019, et fald på 13 familier.  

 

Antallet af effektuerede udsættelse er ligeledes faldet, fra 

13 familier, som blev udsat i 2018 til 3 i 2019.  

De 3 sager dækker over 11 unikke borgere, heraf 7 børn. I 

alle 3 sager var familierne fraflyttet boligen inden udsæt-

telsen. 

 

2020 er der pr. 30. september varslet i alt 141 udsættel-

sessager. Dette dækker over 125 unikke familier.  

 

Ud af de 141 udsættelsessager er 2 blevet effektueret. I 

den ene sag var familien før udsættelsen blevet repatrieret 

til hjemlandet. I den anden sag var rådgiver fra Familie-

centret til stede ved udsættelsen og familien flyttede ind 

hos en bedsteforælder.   

 

4. Indsatser i forhold til ledighed og fattigdom 

Uddannelse og beskæftigelse er afgørende for at bringe 

borgere ud af fattigdom. Her spiller Beskæftigelsesplanen, 

som lægger en overordnet strategi for beskæftigelsesind-

satserne derfor en central rolle. 

 

Ambitionen er, at alle aarhusianere skal have del i den 

økonomiske fremgang – trods den seneste periode med 

Covid-19. Indsatserne herunder afspejler, at der også er 

fokus på gruppen af borgere i udkanten af arbejdsmarke-

det, som er i risiko for fattigdom. 
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Udvalgte indsatser med særlig effekt på forebyggelse af 

fattigdom 

 

1. Styrket beskæftigelsesindsats for sårbare familier 

- håndholdt virksomhedsrettet indsats overfor for-

ældrene i sårbare familier 

 

2. Krav om beskæftigelse for udsatte borgere ved ud-

bud af større kommunale opgaver 

 

3. Psykisk sårbare i job  

– kortere forløb på kontanthjælp for psykisk sårbare 

borgere 

 

4. Flere i fleksjob  

– fast track-indsats, dvs. tidlig virksomhedsrettet 

indsats med fokus på at have et fleksjob ’på hån-

den’ allerede i forbindelse med, at en borgers ind-

stilling til fleksjob behandles i rehabiliteringsteamet. 

 

5. Job som effektiv social indsats 

- nogle borgere har et handicap, en nedsat arbejds-

evne, psykiske udfordringer eller er sygemeldte, 

men vil stadig gerne bidrage til fællesskabet. Der er 

derfor fokus på indsatser, der skal sikre flere i fleks-

job, færre sygemeldte, flere udsatte borgere i 

(små)job og flere borgere med handicap i job.   

 

Indsatser i forhold til udsatte børn  

På socialområdet arbejdes der med at forebygge konse-

kvenserne af børnefattigdom, da studier viser, at fattig-

dom i barndommen kan få betydning for uddannelses- og 

beskæftigelsesmuligheder senere i livet.  

 

Forebyggelse og tidlig indsats sker i et tæt samarbejde 

mellem MSB og MBU, bl.a. via netværksmøder, hvor skoler 

og dagtilbud samt rådgivere på socialområdet arbejder tæt 

sammen for at opspore tidlige tegn på mistrivsel, skolefra-

vær mv. hos udsatte børn og unge med henblik på at un-

derstøtte deres videre trivsel og udvikling. 

 

5. Effekt 

Med den årlige redegørelse om fattigdom i Aarhus Kom-

mune har byrådet mulighed for at drøfte, om der skal 

igangsættes yderligere initiativer for at forebygge og imø-

degå fattigdom. 
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6. Ydelse 

MSB arbejder løbende med at mindske antallet af borgere 

på offentlig forsørgelse. Primær fokus er på en aktiv be-

skæftigelsesindsats over for de mere udsatte grupper med 

udgangspunkt i Beskæftigelsesplanen. Indsatser for fami-

lier berørt af langtidsledighed vil være et særligt fokus-

punkt i Beskæftigelsesplan 2021. 

 

7. Organisering  

Opgaven med overvågning af udviklingen i fattigdom vil 

fortsat være placeret i Sociale Forhold og Beskæftigelse.  

 

8. Ressourcer 

Inden for de nuværende økonomiske rammer.  

 

 

Kristian Würtz 

/ 

   Erik Kaastrup-Hansen 

 

Tidligere beslutninger 
• 1. februar 2012, byrådet indfører en fattigdomsgrænse. 

• 13. august 2014, byrådet beslutter, at den nationale fattigdomsgrænse er-

statter den kommunale og at der fremsendes en årlig redegørelse. 

• 4. november 2015, byrådet tager ”Orientering om fattigdom i Aarhus Kom-

mune 2015” til efterretning og beslutter at genoptage brugen af Aarhus 

Kommunes egen fattigdomsgrænse. 

• 2. maj 2018, ”Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune 2018” bliver fo-

relagt. Byrådet ønsker til supplerende måltal for fattigdom og et større fokus 

på indsatser 

• 25. september 2019 byrådet tager ”Orientering om fattigdom i Aarhus Kom-

mune 2019” til efterretning og beslutter, at Sociale Forhold og Beskæftigelse 

præsenterer forslag til indsatser for børnefamilier berørt af langtidsledighed.  

 

 
Sagsnummer: 17/035007-19 

Sociale Forhold og Beskæftigelse 

Tlf.: 89 40 20 00 

 Antal tegn: 11.374 

 Sagsbehandler: Adam Galai 

E-post: socialogbeskaeftigelse@aarhus.dk 

www.aarhus.dk/msb 
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Indstilling 

 

Udsættelsessager 2019 - huslejerestance 

 

1. Resume  

Der udarbejdes årligt en opgørelse over udsættelsessager i 

Aarhus Kommune. En udsættelsessag opstår, når en lejer 

risikerer udsættelse på grund af manglende betaling af 

husleje (restance). Vedlagte opgørelse forelægges Social- 

og Beskæftigelsesudvalget sammen med fattigdomsrede-

gørelsen - Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune 

2020 

 

2. Beslutningspunkter 

 

Det indstilles, 

 

at 1) rådmanden tager vedlagte opgørelse over udsættel-

sessager i 2019 til efterretning. Dette med henblik på en 

efterfølgende forelæggelse på møde i Social- og Beskæfti-

gelsesudvalget.  

 

at 2) opgørelsen over udsættelsessager 2019 forelægges 

for Social- og Beskæftigelsesudvalget sammen med fattig-

domsredegørelsen - Orientering om fattigdom i Aarhus 

Kommune 2020.  

 

3. Baggrund 

Orientering om en varslet udsættelsessag modtages af 

modtagelsen i Familiecentret. Der skelnes mellem udsæt-

telsessager med og uden børn under 18 år på bopælen. 

 

I de udsættelsessager hvor der er børn under 18 år på bo-

pælen, håndteres sagen af Familiecentret, der tilbyder 

hjælp, råd og vejledning. 

 

Såfremt der ikke er børn under 18 år på bopælen, bliver 

den varslede udsættelsessag videresendt til Ydelsescen-

tret, der varetager den fremadrettede sagsbehandling. 

Til Rådmanden  

Fra Vibeke Jensen og Lotte Henriksen 

Dato 11. november 2020 

Punkt 5, Bilag 1: Udsættelsessager 2019 - huslejerestance



 

Klik her for at angive tekst. side 2 af 2 

 

Der blev i 2019 varslet i alt 333 udsættelsessager, hvor 

børnefamilier er truet af udsættelse. De 333 sager dækker 

over i alt 246 unikke familier. For begge gælder, at der er 

sket fald et sammenlignet med 2018.  

 

Ud af de 333 varslede udsættelsessager blev tre af disse 

effektueret, og familien blev udsat af deres bolig. Dette er 

et fald på 10 sager sammenlignet med 2018. De tre sager 

dækker over 11 unikke borgere, heraf syv børn. I alle tre 

sager var familierne fraflyttet boligen inden udsættelsen. 

 

I forhold til borgere uden børn på bopælen sender Ydelses-

centret et brev til borgeren om råd og vejledning i forbin-

delse med varslingen om en udsættelsessag. I 2019 har 

Ydelsescentret sendt et sådant brev i 904 sager. Dette 

dækker over 628 unikke borgere. For begge er tale om en 

stigning sammenlignet med 2018.  

 

Der findes ingen opgørelse af, hvor mange af disse udsæt-

telsessager der ender med at blive effektueret.  

 

Det er dog muligt at se på, hvorvidt borgeren, inden for to 

måneder efter udsendelse af råd- og vejledningsbrevet, er 

fraflyttet sin adresse. Af de 284 borgere, der modtager en 

ydelse fra Ydelsescentret, har 35 af disse skiftet adresse. 

Det er vigtigt at understrege, at det ikke er muligt at op-

gøre årsagen til borgerens flytning. 

 

Vedlagte opgørelse forelægges Social- og Beskæftigelses-

udvalget sammen med fattigdomsredegørelsen - Oriente-

ring om fattigdom i Aarhus Kommune 2020. Fattigdomsre-

degørelsen vil derudover blive forelagt byrådet. 

 

 

  

Bilag 1:  Udsættelsessager 2019 - huslejerestance 

  

 

Socialforvaltningen 

Tlf.: 89 40 20 00 

E-post: social@aarhus.dk 

 Lix: Klik her for at angive tekst. 

 Sagsbehandler: Helle Fallesen 

E-post: hfa@aarhus.dk  
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Til: Social- og Beskæftigelsesudvalget 

Til: Orientering 

 

 
 

 
Udsættelsessager 2019 - huslejerestance 

 
Resume  

Redegørelsen dækker over udsættelsessager som følge af husleje-

restance for borgere henholdsvis med og uden børn under 18 år på 

bopælen. Det primære fokus er dog på antallet af udsættelsessa-

ger med børn under 18 år på bopælen.  

 

Der blev i 2019 opstartet i alt 333 udsættelsessager med børn un-

der 18 år på bopælen. Dette er et fald på 18 sager sammenlignet 

med 2018. De 333 udsættelsessager dækker over i alt 246 unikke 

borgere/familier. Dette er et fald på 13 familier sammenlignet med 

2018.  

 

Ud af de i alt 333 udsættelsessager blev tre af disse effektueret, 

og familien blev sat ud af deres bolig. Dette er et fald på 10 sager 

sammenlignet med 2018. De tre sager dækker over 11 unikke bor-

gere, heraf syv børn. I alle tre sager var familierne fraflyttet boli-

gen inden udsættelsen. 

 

For så vidt angår sager uden børn på bopælen, er der sket en stig-

ning i såvel antallet af udsættelsessager som i antallet af unikke 

borgere/familier. Antallet af udsættelsessager er steget med 89 

sager, hvilket dækker over en stigning på 37 unikke borgere. 

  

Baggrund  

En udsættelsessag opstår, når en borger risikerer at blive sat ud af 

boligen på grund af manglende betaling af husleje (restance). En 

udsættelsessag kan i nogle tilfælde også dække over, at borgeren, 

i et betydeligt omfang, har misligholdt vilkårene i lejekontrakten.  

 

Dette kan eksempelvis dække over, at der bor for mange i boligen, 

at borgeren skaber uforholdsmæssigt meget uro, begår kriminali-

tet og/eller i betydeligt omfang misligholder de fysiske rammer. 

SOCIALE FORHOLD OG 

BESKÆFTIGELSE 
Socialforvaltningen 

Aarhus Kommune 

Faglig Service og Implemente-

ring 

Jægergården, Værkmestergade 

15 B 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

 

E-mail: 

social@aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

hfa@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sag: 14/20078-35 

Sagsbehandler: 

Helle Fallesen 
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Der er her tale om et mindre antal sager. Langt størstedelen af ud-

sættelsessager er udtryk for, at borgeren er i huslejerestance.  

 

Varslingen om, at en borger har en udsættelsessag som følge af 

manglende huslejebetaling, kommer fra henholdsvis boligforenin-

ger, advokater og fogedretten. Varslingen modtages af modtagel-

sen i Familiecentret. Der skelnes her mellem udsættelsessager 

med og uden børn under 18 år på bopælen.  

 

Varsling af en udsættelsessag bliver altid kun sendt til og registe-

ret på én borger pr. lejemål. Dette uagtet, om der bor andre bor-

gere over 18 år på bopælen, og om en eller flere af disse borgere 

også har underskrevet lejekontrakten.  

 

I de udsættelsessager, hvor der er børn under 18 år på bopælen, 

håndteres sagen af Familiecentret eller Ungecentret Værksmester-

gade. Her tilbyder de hjælp, råd og vejledning og iværksætter de 

nødvendige handlinger i forhold til varetagelse af barnets og fami-

liens behov for støtte efter servicelovens bestemmelser.  

 

I særlige tilfælde vil der kunne bevilliges økonomisk støtte til beta-

ling af huslejen, jf. servicelovens § 52 a (økonomisk støtte for at 

undgå anbringelse). 

 

I de sager, hvor der ikke er børn under 18 år på bopælen, sendes 

sagen til håndtering i Ydelsescentret.  

 

Som led i den generelle vejledning oplyses alle udsættelsestruede 

borgere om mulighederne for at søge om enkeltydelser i Ydelses-

centret, jf. aktivlovens § 81 a (midlertidig huslejehjælp). 

 

Udsættelsessager med børn under 18 år på bopælen 

Såfremt kommunen ikke forud for udsættelsen har fået besked 

om, at alle børn på bopælen er flyttet til anden bolig, vil rådgivere 

fra Familiecentret eller Ungecentret Værkmestergade være til 

stede på dagen for udsættelsen. Dette for at sikre, at der ikke er 

børn, der står uden tag over hovedet. 
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I tabel 1 nedenfor ses udviklingen i antallet udsættelsessager, 

hvor der er børn på bopælen i perioden 2015-2019.  

 

Tabel 1: Udsættelsessager med børn under 18 år på bopæ-

len (2015-2019) 

  

 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

Antal varslede udsættelsessager 

med børn under 18 år på bopæ-

len* 

 

344 

 

402 

 

384 

 

351 

 

333 

Antal unikke borgere/familier 
 

228 

 

260 

 

276 

 

260 

 

246 

Antal effektuerede udsættelser** 
 

13 

 

8 

 

8 

 

13 

 

3 

Antal personer på adressen i ef-

fektuerede udsættelser 

- Heraf børn 

 

41 

 

20 

 

24 

 

14 

 

34 

 

20 

 

44 

 

24 

 

11 

 

7 

Kilde: CSC-Social 

* Der er ikke tale om unikke borgere. Den samme borger kan godt komme i restance flere 

gange i løbet af opgørelsesperioden og vil derfor indgå flere gange i opgørelsen. 

**I opgørelsen er ikke medtaget sager, hvor der alene er børn på samvær 

 

Som det fremgår af tabellen, er der fra 2018 til 2019 set sket et 

fald i såvel antallet af udsættelsessager med børn under 18 år på 

bopælen, antallet af unikke borgere samt antallet af udsættelses-

sager, hvor udsættelsen bliver effektueret. 

 

Med hensyn til antallet af effektuerede udsættelser er der sket et 

fald fra 13 sager i 2018 til tre sager i 2019.  

 

Effektuerede udsættelser med børn under 18 år på bopælen 

 

De ovenstående tre effektuerede udsættelsessager dækker over i 

alt 11 personer, hvoraf syv er børn under 18 år.  

 

For samtlige tre effektuerede udsættelsessager gælder, at familien 

forud for udsættelsen var fraflyttet lejemålet. Der er således ingen 

børn, der på tidspunktet for udsættelsen har stået uden tag over 

hovedet. I en af sagerne fraflyttede familien lejligheden grundet 
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tilstedeværelse af væggelus, hvorefter familien ikke betalte den ef-

terfølgende huslejerestance.   

 

Igangsættelse af social indsats i udsættelsessager med børn under 

18 år på bopælen. 

 

I nedenstående tabel 2 er opstillet den sociale indsats, der har væ-

ret igangsat i udsættelsessager med børn under 18 år på bopælen 

i perioden 2016-2019.  

 

Tabel 2: Social indsats i udsættelsessager med børn under 

18 år på bopælen* (2016-2019) 

Social indsats 
jf. servicelo-

ven 

Effektuerede udsættel-
sessager med børn un-

der 18 år på  
Bopælen 

Ikke-effektuerede ud-
sættelsessager med 

børn under 18 år på bo-
pælen 

I alt  

  
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 
2019 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
Ikke vurderet 
behov for  
social indsats 

 
4 

 
3 

 
 
4 

 
 
2 

 
347 

 
237 

 
 

54 

 
 

53 
 

351 
 

244 

 
 

58 

 
 

55 

 
Igangsættelse 
af børnefaglig 
undersøgelse 
(§ 50-undersø-
gelse) 

 
0 

 
1 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
2 

 
2 

 
 
 
0  

 
 
 
0 

 
2 

 
3 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
Igangsættelse 
af rådgivning 
efter § 11 

 
3 

 
4 

 
 
9  

 
 
1 

 
36 

 
119 

 
 

260 

 
 

275 
 

39 
 

123 

 
 

269 

 
 

276 

 
Videresendelse 
af sagen til 
andet område  

 
1 

 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
8 

 
4 

 
 
0 

 
 
0 

 
9 

 
0 

 
 

0 

 
 

0 

Videresendt til 
anden  
Kommune 

 
0 

 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
1 

 
0 

 
 
1 

 
 
0 
 

 
1 

 
0 

 
 

1 

 
 

0 

Fortsat igang-
værende sager 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

14 

 
 

23 

 
 
2 

 
 

0 

 
 

14 

 
 

23 

 
 

2** 

 
I alt  

 
8 

 
8 

 
 

13  

 
 

3 
 

 
394 

 
375 

 
 

338 

 
 

330 
 

402 
 

384 

 
 

351 

 
 

333 

Kilde: CSC-Social 

*Der er ikke tale om unikke borgere. Den samme borger kan godt komme i restance flere 

gange i løbet af opgørelsesperioden og vil derfor indgå flere gange i opgørelsen. 
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** Faldet 2018 til 2019 dækker primært over, at opgørelsen for 2019 er arbejdet i oktober 

2020 hvorfor flere af de udsættelsessager, der er oprettet sidst på året i 2019, er nået at blive 

afsluttet. Udsættelsesredegørelsen for 2018 blev til sammenligning udarbejdet i april 2019.  

 

I en af de tre effektuerede udsættelsessager er der i forbindelse 

med udsættelsessagen ydet rådgivning efter servicelovens § 11. I 

de øvrige to sager blev det vurderet, at der ikke var behov for en 

social indsats.  

 

Med hensyn til de ikke-effektuerede udsættelser er der igangsat 

rådgivning efter servicelovens § 11 i 275 sager. I 53 sager er der 

ikke vurderet behov for en social indsats. To sager fortsat igang-

værende.  

 

Kommunal økonomisk støtte i ikke-effektuerede udsættelsessager 

 

Med hensyn til ikke-effektuerede udsættelsessager er i nedenstå-

ende tabel 3 opstillet omfanget af den kommunale økonomiske 

støtte i sagerne. 

 

Tabel 3: Kommunal bevilling af økonomisk støtte i ikke-ef-

fektuerede udsættelsessager med børn under 18 år på bo-

pælen* (2015-2019) 

 

Ikke-effektuerede udsættelser 2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

Ikke bevilliget økonomisk støtte 312 

 

364 

 

340 

 

292 

 

307 

Bevilling af økonomisk støtte jf. aktivlovens 

§ 81 a  12 

 

22 

 

19 

 

18 

 

13 

Bevilling af økonomisk støtte jf. servicelo-

vens § 52 a 2 

 

 

8 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

8 

 

Fortsat igangværende udsættelsessager 4 

 

0 

 

14 

 

23 

 

2 

 

I alt  331 

 

394 

 

376 

 

338 

 

330 

Kilde: CSC-Social 

* Der er ikke tale om unikke borgere. Den samme borger kan godt komme i restance flere 

gange i løbet af opgørelsesperioden og vil derfor indgå flere gange i opgørelsen. 

 

Som det fremgår af tabellen, er der i 2019 bevilliget økonomisk 

støtte til betaling af huslejerestancen i 21 sager. Heraf er der i 13 
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sager sket bevilling efter aktivlovens § 81 a (midlertidig husleje-

hjælp). I otte sager er der sket bevilling efter servicelovens § 52 a 

(økonomisk støtte for at undgå anbringelse). To sager er fortsat 

igangværende, hvorfor udfaldet af udsættelsessagen endnu ikke er 

kendt. I de resterende sager har borgeren selv betalt restancen.  

 

Udsættelsessager 2020 pr. 30. september 2020 

For 2020 er der pr. 30. september 2020 varslet i alt 141 udsættel-

ser. Dette dækker over 125 unikke borgere. Ud af de 141 varslede 

udsættelser er to blevet effektueret. I den ene sag var familien før 

udsættelsen blevet repatrieret til hjemlandet. I den anden sag var 

rådgiver fra Familiecentret til stede ved udsættelsen og familien 

flyttede ind hos en bedsteforælder.   

 

Udsættelsessager uden børn under 18 år på bopælen  

Når Ydelsescentret modtager en orientering om en varslet udsæt-

telse for en borger uden børn under 18 år på bopælen, sendes et 

brev til borgeren med tilbud om råd og vejledning i forbindelse 

med den varslede udsættelse.  

 

Som det fremgår af nedenstående tabel 4, har Ydelsescentret 

sendt et sådant brev i 904 sager, hvilket dækker over 628 unikke 

borgere. Sammenlignet med 2018 er der i 2019 udsendt 89 flere 

breve – svarende til en stigning på ti procent. Med hensyn til an-

tallet af unikke borgere er der sket en stigning på 37 borgere – 

svarende til en stigning på seks procent.  

 

Tabel 4. Borgere, der har modtaget mindst et råd- og vej-

ledningsbrev fra Ydelsescentret i forbindelse med en udsæt-

telsessag i 2017 - 2019 

 Antal 2017 2018 2019 

Antal udsendte breve  
 

702 

 

815 

 

904 

Antal unikke borgere 
 

505 
 

591 
 

628 

Kilde: SQL-data fra KMDsag, Fasit.  

 

I forhold til forsørgelsesgrundlaget for de 628 unikke borgere, der 

har en udsættelsessag, og som ikke har børn under 18 år på bo-

pælen, modtager 284 borgere offentlig forsørgelse. De resterende 

344 borgere har ikke modtaget offentlig forsørgelse.  
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Det er frivilligt, om borgere vil modtage hjælp. Ydelsescentret ved 

derfor ikke, om udsættelsen er effektueret.  

 

Det at have modtaget et brev fra Ydelsescentret omkring mulighe-

den for at få hjælp til at undgå en udsættelse giver alene en indi-

kation på, at der kan været sket en udsættelse.  

 

Det er dog muligt at se på, hvorvidt borgeren, inden for to måne-

der efter udsendelse af råd- og vejledningsbrevet, er fraflyttet 

adressen.  

 

Som det fremgår af nedenstående tabel 5, har 35 ud af de 284 

borgere, der modtager en ydelse fra Ydelsescentret, skiftet 

adresse indenfor to måneder efter Ydelsescentrets udsendelse af 

brev. 

 

Det er vigtigt at understrege, at det ikke er muligt at opgøre årsa-

gen til borgerens flytning. Det vil sige, hvorvidt borgerens fraflyt-

ning fra adressen skyldes en effektuering af udsættelsen, eller om 

borgeren har betalt huslejerestancen og efterfølgende fraflyttet, og 

hvad denne efterfølgende fraflytning i givet fald er begrundet i. 
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Tabel 5. Forsørgelsestype for borgere i forbindelse med det 

første udsættelsesbrev og eventuelt skift af adresse* i 

2017-2019 

Forsørgelses-
type 

 
Har ikke 
skiftet 

adresse 

 
Har  

skiftet 
adresse* 

 
 
 

I alt 

 
Har ikke 
skiftet 

adresse 

 
Har  

skiftet 
adresse* 

 
 

I alt 

 
Har ikke 
skiftet 

adresse 

 
Har  

skiftet 
adresse* 

 
 
 

I alt 

 2017  2018 
 

2019 

Kontanthjælp, 
Førtidspen-
sion, Folke-

pension, Syge-
dagpenge 

 
 
 
 
 

173 

 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

204 

 
 
 
 
 

230 

 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

260 

 
 
 
 
 

232 

 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 

265 

Fleksjob 
 

11 
 
1 

 
12 

 
21 

 
1 

 
22 

 
17 

 
2 

 
19 

I alt 
 

185 
 

31 
 

216 
 

251 
 

31 
 

282 
 

249 
 

35 
 

284 

Ikke kendt 
forsørgelse, 
f.eks. lønind-
tægter, SU 

  

 
 
 
 

289 

  

 
 
 
 

309 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

344 

I alt    
505 

   
591 

 
 

 
 

 
628 

Kilde: SQL-data fra KMDsag, Fasit, Ydelse og borgerdata. 

*Borgeren har skiftet adresse indenfor 60 dage, fra brevet blev udsendt fra Ydelsescentret. 

 

Udsættelsessager 2020 pr. 30. september. 

I 2020 er der pr. 30. september 2020 udsendt i alt 613 råd- og 

vejledningsbreve fra Ydelsescenteret. Dette dækker over 453 

unikke borgere. Af de 453 unikke borgere modtager 233 ydelser 

fra Ydelsescentret. Og af disse 233 borgere har 21 skiftet adresse 

indenfor to måneder fra brevet er udsendt fra Ydelsescentret. 

 

Forebyggelse af udsættelsessager 

Der er mellem Ydelsescentret og myndighedscentrene på det soci-

ale område et tæt samarbejde. Generelt er det oplevelsen, at den 

systematiske registrering og opfølgning på de varslede udsættelser 

virker. At man med venlighed og tilbud om råd og vejledning, og i 

sidste ende besøg på adressen, i de fleste tilfælde er i stand til at 

undgå, at borgerne sættes ud af boligen.  
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Særlige konkrete tiltag i forhold til udsættelsestruede lejere 

 

• Pjecen ”Huslejerestance”. 

På kommunens hjemmeside findes en pjece, der kort beskriver, 

hvor lejere i restance kan henvende sig. 

• Udvidelse af målgruppen for økonomisk rådgivning. 

 

Målgruppen for Ydelsescentrets økonomiske rådgivning er udvidet 

til også at omfatte modtagere af integrationsydelse samt borgere 

omfattet af kontanthjælpsloftet eller af timereglen. Der informeres 

tillige om muligheden for økonomisk rådgivning på kommunens 

hjemmeside. 

 

• Udvidelse af målgruppen for Den Sociale Boligtildeling. 

 

Sociale Forhold og Beskæftigelse har udvidet målgruppen, som 

kan henvises til akut bolig. Tidligere var det alene borgere, som 

stod uden bolig, der var målgruppen for Den Sociale Boligtildeling.  

 

• Boligsociale medarbejdere i boligforeningerne. 

 

Flere af boligforeningerne i Aarhus Kommune har ansat medarbej-

dere, der blandt andet yder rådgivning og hjælp til borgerne om-

kring deres økonomi.  

 

• Projekt ”Forebyggelse af udsættelser”  

 

I oktober 2019 indgik Social- og Beskæftigelsesforvaltningen en 

samarbejdsaftale med de to boligforeninger ALBOA og Århus Om-

egn omkring projekt ”Forebyggelse af Udsættelser”. Dette indebæ-

rer blandt andet fælles finansiering af en gennemgående social-

økonomisk medarbejder. Den socialøkonomiske medarbejder tilby-

der gratis økonomisk rådgivning og yder en opsøgende indsats i 

forhold til lejere med gentagne huslejerestancer. 

 

Med henblik på at understøtte en helhedsorienteret indsats er som 

led i projektet besluttet nedsat en tværgående udviklings- og koor-
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dineringsgruppe. Denne består af repræsentanter fra ALBOA, År-

hus Omegn, Det Boligsociale Fællessekretariat, Den Sociale Bolig-

tildeling, Ydelsescentret og Akut og Opsøgende Indsatser. 
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Indstilling 

 

Implementering af Kommunernes Ydelses-

system 

 

1. Resume  

Der skal implementeres et nyt ydelsessystem til sagsbe-

handling og udbetaling af forsørgerydelser og enkeltydel-

ser samt behandling af administrationssager på beskæfti-

gelsesområdet. Systemet er Kommunernes Ydelsessystem 

(KY) og er planlagt til at gå i drift - ”go live” - den 8. fe-

bruar 2021. 

 

Implementeringen af KY medfører i en overgangsperiode 

øget arbejdspres og forlængede sagsgange for medarbej-

derne, der beskæftiger sig med ydelsesudbetaling. Medar-

bejderne er primært forankret i Center fra Virksomheds-

vendte Ydelser og Pension og Center for Kontanthjælps-

ydelser i Job, Sundhed og Ydelse (JSY). Der er ligeledes et 

træk på projektledelse i Digitalisering. 

 

Det forventes for nuværende, at implementering af KY in-

debærer udgifter for 2 mio. kr. Udgiften dækker over et 

behov for at frikøbe medarbejdertid til at håndtere manuel 

datakonvertering, dækning af produktionstab og uddan-

nelse af medarbejdere. Derudover indkøbes uddannelses-

forløb for relevante medarbejdere ved leverandøren.  

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

At 1) Rådmanden tager orienteringen om implementerin-

gen af Kommunernes Ydelsessystem til efterretning. 

 

Til Rådmanden 

Fra Digitalisering og Job, Sundhed og Ydelse 

Dato 5. november 2020 

Punkt 6, Bilag 1: Rådmandsindstilling om implementering af KY.pdf



 

Implementering af Kommunernes 

Ydelsessystem 

side 2 af 5 

3. Baggrund 

Det fælleskommunale IT-indkøbsselskab, KOMBIT, har si-

den 2009 arbejdet med at udfase de såkaldte ”monopol-

løsninger”. Monopolløsningerne er en række KMD-syste-

mer, der er centrale i kommunernes sagsbehandling, 

ydelsesudbetalinger mv. Under ét er der tale om et af 

Danmarkshistoriens største IT-projekter, der fundamentalt 

har til formål at forandre IT-landskabet i de danske kom-

muner og indføre konkurrence på udvikling af IT-løsninger, 

hvor der tidligere ikke har været konkurrence.  

 

I februar 2020 implementerede Aarhus det første fagsy-

stem omfattet af Kombits monopolbrud, Kommunernes 

Sygedagpengesystem (KSD). Aarhus Kommune var pilot-

kommune på implementeringen af KSD sammen med en-

kelte andre kommuner og i juni 2020 kom alle landets 

kommuner på løsningen. Som Digitalisering og Job, Sund-

hed og Ydelse orienterede om på rådmandsmødet d. 30/6 

har KSD været fejlbehæftet og der har været ustabil drift 

af systemet, hvilket har betydet, at den effektivisering, 

som det nye og moderne system skulle levere, er udeble-

vet. Systemet er stadig fejlbehæftet. 

 

Implementering af den næste monopolbrudsløsning er 

igangsat. Det er Kommunernes Ydelsessystem (KY). For-

målet er at levere en fælleskommunal it-løsning, der skal 

understøtte kommunernes sagsbehandling fra ansøgning 

til udbetaling af øvrige forsørgelsesydelser og enkeltydel-

ser på beskæftigelsesområdet samt behandling af admini-

strationssager. Det vil sige sagsbehandling og udbetaling 

af kontanthjælp, uddannelseshjælp, fleksløntilskud, ledig-

hedsydelse, ressourceforløbsydelse m.fl. Herunder sankti-

onssager og økonomisk administration af visse borgersa-

ger.  

 

KY skal afløse det nuværende ydelsessystem, KMD Aktiv. 

KY skal understøtte korrekt og rettidig udbetaling af ydel-

ser og give en brugervenlig og effektiv it-understøttelse af 

arbejdsgangene indenfor udbetaling af forsørgelsesydelser 

og enkeltydelser. Kommunerne har forpligtet sig til at af-

tage den nyudviklede løsning. Som en del af 
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forberedelserne er der søgt erfaringsudveksling med Ran-

ders og Esbjerg, som begge ibrugtager KY før Aarhus.  

 

Randers Kommune er kommet på KY og erfaringerne der-

fra er, at konverteringen af data ved ibrugtagelsen var 

omfattende og ressourcekrævende. Medarbejderne måtte 

arbejde over i weekender og hverdage for at nå i mål med 

konverteringen. De har aktuelt haft lukket i to uger i et 

forsøg på at skabe ro til konverteringsopgaven og skabe et 

overblik. Esbjerg Kommune er ved at gøre klar til at 

komme på KY den 9. november. Her meldes også om 

overarbejde hver weekend og mange opgaver op til ibrug-

tagningen. 

 

4. Effekt 

Den planlagte implementering og systemskifte fra KMD 

Aktiv til KY i Aarhus i februar 2021 betyder, at udbetalin-

gen af forsørgelsesydelser for februar 2021 vil ske den 28. 

februar fra KY. Det er en udbetalingskørsel, som forventes 

at berøre knap 18.000 aarhusianere. En succesfuld kon-

vertering betyder, at ingen borgere mærker ændringen, da 

det så alene er en teknisk systemændring. 

 

Med erfaringerne fra implementeringen af Kommunernes 

Sygedagpengesystem tilbage i februar og de efterfølgende 

driftsproblemer og fejl som systemet har været ramt af, 

kan det ikke fuldstændig afvises, at lignende scenarie kan 

blive en realitet for KY. I et sådant tilfælde vil der være en 

reel risiko for, at udbetalingerne i slutningen af måneden 

ikke kan afvikles korrekt. Hvis datakonverteringen ikke 

gennemføres og færdiggøres inden for de to afsatte uger, 

vil det ligeledes give udfordringer for de efterfølgende ud-

betalinger. Dette understreger vigtigheden af at investere i 

omstillingen, for at opnå en succesfuld implementering. 

 

5. Ydelse 

I løbet af implementeringsfasen vil der være udfordringer, 

som er væsentlige at være opmærksom på. Enkelte med-

arbejdere uddannes som ”trænere”, der skal uddanne det 

resterende personale i brugen af KY. Det indebærer, at de 

pågældende medarbejdere tager tid fra deres normale op-

gavevaretagelse både til at blive uddannet til ”træner”, 
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men også til at uddanne de andre medarbejdere og under-

støtte dem i brugen af KY. Der skal afsættes tid til den 

manuelle konvertering i ugerne 6 og 7 i 2021, hvilket vil 

påvirke medarbejdernes normale opgaveløsning. Herud-

over påvirkes medarbejdernes arbejdsgang indtil de er  

komfortable med det nye system. Der må i den forbindelse 

forventes et produktionstab i en periode efter ibrugtagnin-

gen. 

 

Fra KY tages i brug – februar 2021 - forventes en indfas-

ningsperiode ind til april 2021, hvor medarbejdernes ar-

bejdsgange må forventes at blive påvirket. Herefter er pla-

nen, at KY er fuldt implementeret og en del af den 

normale drift. 

 

6. Organisering  

Implementeringen af KY følger en såkaldt ”bølgeplan” ud-

arbejdet af KOMBIT, hvor kommuner er indplaceret i ud-

rulningsbølger. Aarhus er placeret i bølge 2. 

Implementeringen finder sted i Center for Kontanthjælps-

ydelser og i Center for Virksomhedsvendte ydelser og pen-

sion samt i sanktionsenhederne i UJU, JVS og JUS. Der er 

implementeringsstøtte ved medarbejdere fra Digitalisering. 

 

7. Ressourcer 

De forventede udgifter til implementering er ca. 2,0 mio. 

kr. og finansieringen heraf er tilvejebragt gennem intern 

omprioritering i MSB. Udgifts- og finansieringsdelen og 

herunder de tildelte monopolbrudsmidler er beskrevet 

nærmere i bilag 1. 

 

Udgifterne vedrører første linjemedarbejdere og indbefat-

ter køb af uddannelsesforløb ved leverandøren EG samt 

frikøb af medarbejdertid. Derudover skal der med ibrug-

tagningen af KY laves en manuel konvertering af sager fra 

KMD Aktiv til KY. Det samlede tidsforbrug har et omfang 

der nødvendiggør en midlertidig opnormering i afdelingen, 

hvor ca. 130 medarbejdere er berørt af ændringen. Eks-

traopgaverne forventes ud fra en konservativ vurdering at 

svare til ca. 984 ekstra arbejdsdage. 
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Bilag  

Bilag 1: Notat om monopolbrudsmidler for KY 

  

  

 

 

Sagsnummer: 15/000064-9 

Digitalisering og Job, Sundhed og Ydelse 

 Antal tegn: 7.169 

 Sagsbehandler: Henrik Høgh Palle 

Tlf.: 89 40 46 86 

E-post: hehon@aarhus.dk 
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Notat 

 

 

Til Rådmanden 

Til Orientering 

Kopi til  

 

 

Notat om monopolbrudsmidler for KY 

 

KL solgte i 2009 KMD, men valgte i den forbindelse ikke at sælge de ejen-

domme, som KMD befandt sig i, grundet et ugunstigt ejendomsmarked. 

Ejendommene blev solgt i 2016 og som følge heraf, har Aarhus Kommune 

modtaget et provenu fra salget af KMD-ejendomme.  

Det fremgår af brev fra KL til kommunen i 2015, at KL’s bestyrelse har be-

sluttet, at den del af salgsprovenuet fra KMD-ejendomme, som udbetales til 

kommunerne, bør målrettes finansiering af implementerings-udgifter ved mo-

nopolbrudsprojekter. Aarhus Kommune har modtaget i alt 33,3 mio. kr. 

 

Det blev med budget 2016 besluttet, at 20 mio. kr. af de i alt 33,3 mio. kr. 

skulle gå til almene digitaliseringsformål i kommunen på tværs af magistrats-

afdelingerne.  

De resterende 13 mio. kr. blev reserveret til implementering af de løsninger 

som er en del af monopolbrudsprogrammet. Heraf er MSB tildelt 6,9 mio. kr. 

til implementeringen af Sags- og Partshøringssystem (SAPA), Kommuner-

nes Sygedagpengesystem (KSD) samt Kommunernes Ydelsessystem (KY)  

 

Puljen på 6,9 mio. kr. er blevet omprioriteret til brug for det kommende ud-

bud af socialsystemet CSC Social. Finansieringen af ibrugtagning af KY er i 

stedet blevet tilvejebragt gennem intern omprioritering i MSB. 

 

Udgiftsprofilen på KY-projektet er gengivet nedenfor. Som det ses, ligger ho-

veddelen af udgiften på interne udgifter i form af aktiviteter i forbindelse med 

overgangen. 

 

Opgave Udgift 

Indkøb af uddannelse (ekstern) 260.000 kr.  

Uddannelse af medarbejdere (intern) 486.000 kr.  

Ekstraopgave med manuel konvertering af data 

(intern)  

1.107.000 kr.  

Produktionstab ved overgang til nyt system (intern) 195.000 kr.  

 

 

SOCIALE FORHOLD OG 

BESKÆFTIGELSE 
Digitalisering 

Aarhus Kommune 

Strategi og Styring 

Jægergården, Værkmestergade 

15 B 

8000 Aarhus C 

 

Direkte telefon: 89 40 46 86 

 

Direkte e-mail: 

hehon@aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Henrik Høgh Palle 
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Indstilling 

 

Afbrudsrapporten 2020 
Afbrud fra ungdomsuddannelserne i skoleåret 2019/2020 

blandt 15 – 24-årige bosat i Aarhus Kommune.  

 

1. Resume 

Det samlede antal afbrud er faldet betydeligt - fra 1.639 i 

skoleåret 2018/19 til 1.526 i skoleåret 2019/20, svarende 

til et fald på 6,9 %. 

 

Faldet ses på de gymnasiale uddannelser, mens der imid-

lertid kan konstateres en stigning på 14,0% i antal afbrud 

fra erhvervsuddannelserne – fra 644 i skoleåret 2018/19 

til 734 i skoleåret 2019/20. 

  

Endelig kan der konstateres et samlet fald i afbrud fra 

unge med ikke vestlig baggrund på 9,1% - fra 486 i skole-

året 2018/19 til 442 i skoleåret 2019/20. Det er ikke vest-

lige piger, der afbryder i et betydeligt mindre omfang, 

mens drengene har oplevet en mindre stigning.  

 

Det ses en stigning på 4,9 procentpoint i andelen af unge, 

der påbegynder ny uddannelse umiddelbart efter et afbrud 

– 40,8% (622) i skoleåret 2019/20 mod 35,9% (589) i 

skoleåret 2018/19. 

 

Der er desuden et fald på 14,5% i antallet af unge, der er 

kommet på offentlig forsørgelse efter afbrud fra en uddan-

nelse – fra 242 i skoleåret 2018/19 til 207 i skoleåret 

2019/20. 

 

Rapporten over afbrud fra ungdomsuddannelserne i skole-

året 2019/2020 forelægges her rådmanden til orientering. 

 

2. Beslutningspunkter 

At 1) Rådmanden tager rapport og status på indsatsen til 

efterretning 

 

Til Rådmand Kristian Würtz 

Fra Unge, Job og Uddannelse 

Dato 6. november 2020 
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3. Baggrund 

Afbrudsrapporten er udarbejdet af UU Aarhus. Rapporten 

beskæftiger sig med de 15 – 24-årige bosat i Aarhus Kom-

mune, der afbrød en erhvervsuddannelse, en gymnasial 

uddannelse eller en anden ungdomsuddannelse i perioden 

1. august 2019 til 31. juli 2020. 

 

Opgørelserne i afbrudsrapporten er baseret på indberet-

ninger fra ungdomsuddannelserne. På baggrund af rappor-

ten (jf. bl.a. resumeet i rapportens indledning) kan føl-

gende fremhæves: 

- Det samlede antal afbrud fra ungdomsuddannel-

ser i og uden for Aarhus blandt 15 – 24-årige bo-

sat i Aarhus Kommune efter faldet betydeligt 

med 6,9%. 

o Til sammenligning var der fra skoleåret 

2017/18 til skoleåret 2018/19 en stigning 

på 2,1 % i antallet af afbrud.  

- På opgørelsestidspunktet i 2020 var 10.024 unge 

i gang med en uddannelse. Til sammenligning lå 

tallet på 10.144 i 2019.  

 

- Antallet af afbrud på erhvervsuddannelserne er 

steget, mens der omvendt kan konstateres et 

betydeligt fald i antallet af afbrud på de gymna-

siale uddannelser.  

o På erhvervsuddannelserne er antallet af 

afbrud steget fra 644 til 734. De 90 flere 

afbrud udgør en stigning på 14,0%. 

o På de gymnasiale uddannelser er antallet 

af afbrud faldet fra 887 til 726. De 161 

færre afbrud udgør et fad på 18,2%. 

 

- Antallet af unge, der modtager offentlig forsør-

gelse efter at have afbrudt en ungdomsuddan-

nelse er faldet 14,5% - fra 242 i skoleåret 

2018/19 til 207 i skoleåret 2019/20. 

o Til sammenligning var tallet stagneret fra 

skoleåret 2017/18 (242) til skoleåret 

2018/19 (242). 

 

- Ses på kønsfordelingen for samtlige afbrud ses 

at drenges andel af afbrudene øges – fra 55% i 

skoleåret 2018/19 til 58,8% i skoleåret 2019/20. 

 

- Ses på aldersfordelingen for samtlige afbrud ses 

at andelen af afbrud er steget med 5 procentpo-
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int for de +18årige – afbrud af de 18-24årige ud-

gør 68,6 % i skoleåret 2019/20 mod 63,6% i 

skoleåret 2018/19.  

 

- Til trods for et generelt samlet fald i afbrud er 

der fra 2018/2019 til 2019/2020 sket en stigning 

i antallet af drenge med ikke-vestlig baggrund, 

der har afbrudt en ungdomsuddannelse. Til gen-

gæld kan der konstateres et markant fald i antal-

let af kvinder med ikke-vestlig baggrund, der har 

afbrudt en ungdomsuddannelse: 

o Antal afbrud for ikke vestlige drenge er 

steget fra 267 til 277. De 10 flere afbrud 

udgør en stigning på 3,7% 

o Antal afbrud for ikke vestlige piger er fal-

det fra 219 til 165. De 54 færre afbrud ud-

gør et fald på 24,7% 

 

UU har igen i år og i samarbejde med MBU sammenholdt 

de unges fravær og karaktergennemsnit fra folkeskolen 

med afbrudsdata. Her viser det sig - ikke overraskende - 

at unge, der afbryder en ungdomsuddannelse både har et 

lavere karaktergennemsnit fra afgangsprøverne, samt at 

en større andel havde et bekymrende fravær i grundskolen 

end unge, som er i gang med en ungdomsuddannelse.  

 

51 % af de unge, som afbrød en ungdomsuddannelse, 

havde et karaktergennemsnit på over 5.0 fra folkeskolens 

afgangsprøver i skoleåret 2019/20. I 2018/2019 gjorde 

dette sig gældende for 82,7% af de unge. 

Endvidere kan det konkluderes, at 48% af de unge, som 

afbryder deres ungdomsuddannelse, har haft et bekym-

rende fravær i grundskolen.  

 

 

4. Effekt 

- 

 

5. Ydelse 

UU Aarhus har, i de senere år i samarbejde med MBU og 

MSB., arbejdet intensivt med at forebygge frafald. Dette 

samarbejde inkluderer nu også MSO (i forhold til trivsel og 

sundhed). Her kan bl.a. nævnes: 

- Etableringen af et bydækkende fastholdelsesbered-

skab, hvorigennem det tværgående samarbejde om 

at fastholde unge i uddannelsessystemet koordine-

res. Beredskabet har deltagelse af repræsentanter 

for byens ungdomsuddannelser, MSB, MBU og nu 
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også MSO, hvor UU har formandskabet for styre-

gruppen. 

- Et tæt koordineret samarbejde med alle ungdoms-

uddannelser om de unge, der er i risiko for at af-

bryde. Det formaliserede samarbejde sker gennem 

de såkaldte ”bekymringsmærker”  

- Her kan det nævnes, at de kommunale aktører – 

med især Fritids- og Ungdomsskolen i MBU og MSO i 

samarbejde med UU og ungdomsuddannelserne nu 

er i gang med, at iværksætte en mere forebyggende 

tilgang til fastholdelsessamarbejdet, så vi ad den vej 

forhåbentligt kan fortsætte de positive retninger 

med, at færre unge afbryder deres ungdomsuddan-

nelse.  

- UU har tilknyttet en kontaktvejleder til hver af by-

ens erhvervsuddannelser og Aarhus Akademi. Kon-

taktvejlederne varetager samarbejdet om bekym-

ringsmærker og fungerer som 

ungdomsuddannelsernes indgang til det kommunale 

fastholdelsesberedskab  

- UU faciliterer et netværk af ressourcepersoner fra 

hver af byens grundskoler, som varetager skolernes 

samarbejde med UU om at klæde de unge på til at 

vælge ungdomsuddannelse. Det tætte samarbejde 

mellem UU og skolerne skal give de unge den rette 

viden om de forskellige uddannelser og karrieremu-

ligheder, samt den fornødne indsigt i egne forud-

sætninger, således at de vælger den rette uddan-

nelse første gang og dermed undgår afbrud  

 

6. Organisering 

- 

 

7. Ressourcer 

-  
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Forord  

 

Afbrudsrapporten 2020 er udarbejdet af UU Aarhus, der er en del af Jobcenter Aarhus. Opgø-

relserne i rapporten omfatter de 15 – 24-årige, der havde bopæl i Aarhus Kommune i perioden 

1. august 2019 til 31. juli 2020. 

  

Ungdomsuddannelserne deles op i følgende tre typer: Erhvervsuddannelser, gymnasiale ud-

dannelser og ’andre ungdomsuddannelser’, som omfatter erhvervsgrunduddannelsen (EGU), 

særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og private uddannelser.  

 

Et afbrud kan udelukkende ske fra en af de tre typer ungdomsuddannelser. Der er ikke tale om 

et afbrud, hvis en ung fx vælger at stoppe i 10. klasse eller en anden uddannelsesforbere-

dende aktivitet.  

 

I rapporten angives bl.a. afbrudstal udspecificeret på de enkelte uddannelsesinstitutioner, ud-

dannelsestyper, alder, køn og herkomst. Afbrudstal er endvidere udspecificeret i udvalgte bolig-

sociale områder.  

Rapporten omfatter desuden opgørelser over, hvilke aktiviteter de unge påbegyndte efter at 

have afbrudt en ungdomsuddannelse.  

 

Afbrudsrapporten rummer ikke analyser af de bagvedliggende årsager til afbruddene. Rappor-

ten kan forhåbentlig være med til at kvalificere en drøftelse af dette i relevante fora.  

  

I rapportens statustal ses der bort fra unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse, da 

der ikke foreligger oplysninger på disse unge. 

  

 

 

November 2020  

  

Anders Skov  

Centerchef Unge, job og uddannelse   

Jobcenter Aarhus  

  

Redaktionsgruppe: Anders Skov - Centerchef,  Per Vandbæk - UU-vejleder med ansvar for IT 

og data, Joan Wøhlk Petersen - UU-vejleder med ansvar for IT og data og Mikkel Lyder Henrik-

sen - konsulent. 
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Resumé  
 

  

Afbrudsrapporten viser udviklingen i antal afbrud for unge 15 – 24-årige i Aarhus. I resuméet er 

de vigtigste oplysninger fra rapporten samlet.  

  

Antallet af afbrud  

I skoleåret 2019/2020, der dækker perioden 1. august 2019 – 31. juli 2020, var der i alt 1.526 

afbrud fra ungdomsuddannelser i og uden for Aarhus blandt 15 – 24-årige bosiddende i Aarhus 

Kommune. De 1.526 afbrud er fordelt på 1.390 unge, idet nogle unge har haft flere afbrud i pe-

rioden. Dette er 113 færre afbrud end i skoleåret 2018/2019, hvor der var i alt 1.639 afbrud 

fordelt på 1.524 unge.   

  

I rapportens tabel 2 og figur 1, s. 8-9 ses udviklingen i det samlede antal afbrud siden skoleåret 

2015/2016.   

  

Rapportens tabel 2, s. 8: Samlet antal afbrud over en femårig periode  

Periode  Samlet antal afbrud  

2015/2016  1.878  

2016/2017  1.996  

2017/2018 1.606 

2018/2019 1.639 

2019/2020 1.526 

  

Rapportens figur 1, s. 9: Samlet antal afbrud blandt 15 – 24-årige over femårig periode 

 

 
  

Det skal bemærkes, at de unge, der skifter grundforløb inden for de gymnasiale uddannelser, 

samt de unge, der er tilmeldt en ungdomsuddannelse, men ikke påbegynder den, også tælles 

med som afbrud, uagtet at de går i gang med en anden uddannelse i stedet.   

 

   

1.878
1.996

1.606 1.639
1.526

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Punkt 7, Bilag 2: Bilag_Afbrudsrapporten 2020 PDF.pdf



 

4  

 

For at kunne sammenligne antallet af afbrud med antallet af unge, der er i gang med en ud-

dannelse, foretages et nedslag den 28. september hvert år. 

 

Her opgøres antallet af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse på det pågældende 

tidspunkt. Ved opgørelsen den 28. september 2020 var 10.024 unge mellem 15 og 24 år med 

bopæl i Aarhus Kommune i gang med en ungdomsuddannelse i eller uden for Aarhus. Til sam-

menligning lå tallet på 10.144 ved opgørelsen 28. september 2019, jf. tabel 13, s. 15.  

  

 

Afbrud fordelt på uddannelsestyper  

I forhold til skoleåret 2018/2019 er antallet af afbrud steget med henholdsvis 14,0% på er-

hvervsuddannelserne og faldet med 18,2 % på de gymnasiale uddannelser. Den tredje kate-

gori af ungdomsuddannelser, der omfatter erhvervsgrunduddannelsen (EGU), særligt tilrette-

lagt ungdomsuddannelse (STU) og private uddannelser, tegner sig for et fald på 38,9 % i an-

tallet af afbrud. Dette ses i rapportens tabel 1, s. 8.  

  

 

Rapportens tabel 1, s. 8: Afbrud skoleårene 2018/2019 og 2019/2020 fordelt på uddannel-

sestyper  

  2018/2019  2019/2020  Udvikling  

Uddannelsestype  Antal afbrud  Antal afbrud  Ændring i procent  

Erhvervsuddannelser  644 734 +14,0 % 

Gymnasiale uddannelser  887 726 -18,2 % 

Andre ungdomsuddannelser  108 66 -38,9 % 

Hovedtotal  1.639 1.526 - 6,9 % 

  

 

Antallet af afbrud blandt 15 – 17-årige  

Blandt de 15 -17-årige er antallet af afbrud faldet fra 596 afbrud i skoleåret 2018/2019 til 480 

i skoleåret 2019/2020. I rapportens tabel 3 og figur 2, s. 9 ses udviklingen i antallet af afbrud 

blandt de 15 – 17-årige over en femårig periode.  

 

  

Rapportens tabel 3, s. 9: Afbrud blandt 15 – 17-årige over en femårig periode  

Periode  Afbrud 15-17-årig 

2015/2016  606 

2016/2017  654 

2017/2018  577  

2018/2019 596 

2019/2020 480 
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Rapportens figur 2, s. 9: Afbrud blandt 15 – 17-årige over en femårig periode  

 
 

 

Andelen af unge, der går i gang med anden uddannelse umiddelbart efter afbrud  

Andelen af unge, der gik i gang med en anden uddannelse umiddelbart efter at have afbrudt er 

steget fra 35,9 % til 40,8 %. I rapportens tabel 14, s. 16 ses udviklingen over en treårig peri-

ode.  

  

Rapportens tabel 14, s. 16: Aktivitet umiddelbart efter afbrud fra ungdomsuddannelse i og 

uden for Aarhus   

 2017/2018  2018/2019  2019/2020  

   Antal  Andel %  Antal  Andel %  Antal  Andel %  

I uddannelse umiddelbart efter afbrud  633  39,4  589 35,9% 622 40,8 

På vej til uddannelse efter afbrud  973  60,6  1050 64,1% 904 59,2 

I alt  1.606  100  1.639 100 1.526 100 

 

 

Antallet af unge, der modtog offentlig forsørgelse efter at have afbrudt en ungdomsuddannelse 

i skoleåret 2019/2020 er på 207. Tallet er dermed faldet fra skoleåret 2018/2019 til skoleåret 

2019/2020. I rapportens tabel 16 og figur 5, s. 17 ses udviklingen over en treårig periode.   

  

Rapportens tabel 16, s. 17: Antal i kategorien ’På vej til uddannelse’ efter afbrud, heraf på 

offentlig forsørgelse. Alle uddannelser  

  2017/2018  2018/2019  2019/2020  

På vej til uddannelse  973  1050 904 

Heraf offentlig forsørgelse  242  242 207 
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Uddrag af rapportens figur 5, s. 17: Antal unge, der modtog offentlig forsørgelse efter af-

brud  
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1. Indledning  
 

 Læsevejledning  

Afbrudsrapportens afsnit 2 – 6 rummer selve hovedrapporten. I afsnit 7 forefindes rapportens 

bilag.  

  

Opgørelserne i rapporten omfatter unge, der havde bopæl i Aarhus Kommune i perioden 1. au-

gust 2019 til 31. juli 2020. I rapporten skelnes der mellem: 

   

1. Det samlede antal afbrud fra uddannelsesinstitutioner i og uden for Aarhus Kommune  

2. Antal afbrud udelukkende fra uddannelsesinstitutioner i Aarhus Kommune   

 Datagrundlag  

Opgørelserne i afbrudsrapporten bygger på data fra Ungedatabasen, der stiller data om unges 

uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status til rådighed for Ungdommens Uddannelsesvej-

ledning (UU) og jobcentre. Datagrundlaget i Ungedatabasen er indberetninger fra grundskoler, 

uddannelsesinstitutioner, institutioner der udbyder uddannelsesforberedende forløb, jobcentre 

samt e-Indkomst data fra SKAT. Tallene er ikke yderligere bearbejdet af UU Aarhus.   

  

Tallene til rapporten er trukket den 28. september 2020 og tegner dermed et øjebliksbillede af, 

hvad de unge er i gang med.   

  

Skelnen mellem 15 – 17-årige og 18 – 24-årige   

I afbrudsrapporten skelnes der mellem 15 – 17-årige og 18 – 24-årige. Dette skyldes, at 15 – 

17-årige, som har afsluttet undervisningspligten1, har uddannelsespligt frem til de fylder 18 år: 

”15-17-årige unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der 

sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse”, jf. Bekendtgørelse af lov om kommunal 

indsats for unge under 25 år, § 2a, stk. 1. Dette betyder, at den unge skal følge en uddannel-

sesplan, der indeholder en beskrivelse af, hvordan uddannelsespligten opfyldes. Den unges ud-

dannelsesplan udarbejdes i samarbejde med den unges UU-vejleder og forældrene.    

  

Når den unge fylder 18 år ophører uddannelsespligten, hvorefter udarbejdelse af uddannelses-

planen og UU’s vejledning er et frivilligt tilbud. Dette gælder frem til den unge fylder 25 år eller 

har gennemført en ungdomsuddannelse. Herefter bortfalder UU’s opfølgningsforpligtigelse.  

  

  

  

  

 

 
1 ’Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører den 31. juli ved 

afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller senest den 31. juli i det kalenderår, hvor barnet fylder 17 år eller 

har afsluttet uddannelse, der er ligestillet med grundskolen’ (Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, § 34, stk. 1) 
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2. Afbrudstal  
 

  

I afbrudsrapportens afsnit 2 angives afbrudstal for perioden 1. august 2019 - 31. juli 2020 for 

de 15 – 24-årige, der havde bopæl i Aarhus Kommune. Der skelnes mellem: 

 

1. Det samlede antal afbrud fra uddannelsesinstitutioner i og uden for Aarhus Kommune  

 

2. Antal afbrud udelukkende fra uddannelsesinstitutioner i Aarhus Kommune   

  

Et afbrud kan udelukkende ske fra en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller an-

dre ungdomsuddannelser. Der er ikke tale om et afbrud, hvis en ung fx vælger at stoppe i 10. 

klasse eller i en uddannelsesforberedende aktivitet.  

 

  

Det samlede antal afbrud i Aarhus i perioden 1. august 2019 - 31. juli 2020 

I skoleåret 2019/2020, der dækker perioden 1. august 2019 - 31. juli 2020, er der registreret i 

alt 1.526 afbrud fra uddannelsesinstitutioner i og uden for Aarhus blandt de unge i aldersgrup-

pen 15 - 24 år med bopæl i Aarhus Kommune. De 1.526 afbrud er fordelt på 1.390 unge. I 

skoleåret 2018/2019 blev der til sammenligning registreret 1.639 afbrud fordelt på 1.524 

unge.    

  

I tabel 1 ses udviklingen i antallet af afbrud på erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddan-

nelser og andre ungdomsuddannelser i forhold til skoleåret 2018/2019.  

  

 

Tabel 1: Afbrud skoleårene 2018/2019 og 2019/2020 fordelt på uddannelsestyper  

  2018/2019  2019/2020  Udvikling  

Uddannelsestype  Antal afbrud  Antal afbrud  Ændring i procent  

Erhvervsuddannelser  644 734 +14,0 % 

Gymnasiale uddannelser  887 726 -18,2 % 

Andre ungdomsuddannelser  108 66 -38,9 % 

Hovedtotal  1.639 1.526 - 6,9 % 

  

 

Tabel 2 og figur 1 viser udviklingen i afbrudstallene siden skoleåret 2015/2016.  

  

Tabel 2: Samlet antal afbrud over en femårig periode  

 

  

  

  

  

  

Periode  Samlet antal afbrud  

2015/2016  1.878 

2016/2017  1.996  

2017/2018  1.606  

2018/2019 1.639 

2019/2020 1.526 
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Figur 1: Samlet antal afbrud blandt 15 – 24-årige over en femårig periode 

 

  

 Afbrud blandt de uddannelsespligtige 15 – 17-årige   

I opgørelsen over afbrud for aldersgruppen 15 – 17-årige anvendes ’alder under 18 år på af-

brudstidspunktet’ som afgrænsningskriterium. Kategorien ’15 – 17-årige’ omfatter alle unge, 

der har afsluttet undervisningspligten, men ikke uddannelsespligten. Der er registreret 480 af-

brud i aldersgruppen 15 – 17-årige i skoleåret 2019/2020 mod 596 i skoleåret 2018/2019. Ta-

bel 3 og figur 2 viser udviklingen i antallet af afbrud blandt 15 – 17-årige siden skoleåret 

2015/2016.  

  

Tabel 3: Afbrud blandt 15 – 17-årige over en femårig periode  

Periode  Afbrud 15-17-årig 

2015/2016  606 

2016/2017  654 

2017/2018  577  

2018/2019 596 

2019/2020 480 

  

Figur 2: Afbrud blandt 15 – 17-årige over en femårig periode
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 Afbrud blandt 18 – 24-årige  

De 18 – 24-årige tegner sig for 1.046 af de i alt 1.526 afbrud, svarende til 68,5 %. Tabel 4 vi-

ser udviklingen i antallet af afbrud blandt 18 – 24-årige siden skoleåret 2015/2016.  

  

Tabel 4: Afbrud blandt 18 – 24-årige over en femårig periode 

Periode  Afbrud 18-24-årige 

2015/2016  1.272 

2016/2017  1.342 

2017/2018  1.029  

2018/2019 1.043 

2019/2020 1.046 

 

 Alder på afbrudstidspunktet  

Tabel 5 viser en oversigt over afbrud fordelt på køn og aldersgrupper. Heraf fremgår det, at 

det største antal afbrud pr. årgang findes blandt de 17 – 20-årige, gældende for begge køn. 

Dette illustreres i figur 3.   

  

Tabel 5: Opgørelse for 2019/2020 over afbrud fordelt på alder på afbrudstidspunktet og køn  

Alder   15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  I alt  I %  

Kvinder  9 73 173 145 79 56 34 25 27 8 629 41,2 

Mænd  8 65 152 234 149 119 63 54 38 15 897 58,8 

Afbrud 

i alt  
17 138 325 379 228 175 97 79 65 23 1.526 100 

Andel i 

% pr. 

årgang   

1,1 9,0 21,3 24,8 14,9 11,5 6,4 5,2 4,3 1,5 100   

  

Figur 3: Opgørelse for 2019/2020 over afbrud fordelt på alder på afbrudstidspunktet og køn   
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Tabel 6 viser, at de 15 – 17-årige, der har afsluttet undervisningspligten og derfor har uddan-

nelsespligt og skal følge en uddannelsesplan aftalt med UU, tegner sig for 31,5 % af det sam-

lede antal afbrud. I 2018/2019 lå andelen på 36,4 %.  

  

Tabel 6: Alder på afbrudstidspunktet. Fordelt på aldersgrupper 2018/2019 og 2019/2020  

 2018/2019  2019/2020 

 15 – 

17årige   
18 – 

24årige   
I alt   I %   15 – 

17årige   
18 – 

24årige   
I alt   I %   

Kvinder  320 418 738 45,0 255 374 629 41,2 

Mænd  276 625 901 55,0 225 672 897 58,8 

Afbrud i alt  596 1.043 1.639 100 480 1046 1526 100 

Afbrud i alt i  

%  

36,4 63,6 100  31,5 68,5 100  

  

 Kønsfordeling ift. afbrud   

Tabel 7 og figur 4 viser kønsfordelingen på afbruddene fra og med skoleåret 2015/2016 til og 

med skoleåret 2019/2020.  

  

Tabel 7: Afbrud fordelt på køn, andel i procent  

  Kvinder  Mænd  

2015/2016  44,6 %   55,4 %  

2016/2017  42,5 %  57,5 %  

2017/2018  42,5 %  57,5 %  

2018/2019 45,0 % 55,0 % 

2019/2020 41,2 % 58,8 % 

  

 

Figur 4: Afbrud fordelt på køn, andel i procent  
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 Afbrud fordelt på erhvervs-, gymnasiale og andre ungdomsuddannelser i 

kommunen 

 

Tabel 8 viser, at andelen af afbrud er størst på de gymnasiale uddannelser, der tegner sig for 

49,7 % af afbruddene, mens erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser tegner sig 

for henholdsvis 47,0 % og 3,3 %.   

  

Tabel 8: Afbrud fra aarhusianske uddannelsesinstitutioner, 15 - 24-årige  

 2018/2019  2019/2020 

Afbrud fra aarhusianske uddannelses-

institutioner  
Antal  Andel i %  Antal  Andel i %  

Gymnasiale uddannelser  767 57,1  614 49,7 

Erhvervsuddannelser  500 37,2 580 47,0 

Andre ungdomsuddannelser   77 5,7  41 3,3 

I alt  1.344 100 1.235 100 

 

 Afbrud udspecificeret på grundforløb 1 og hovedforløb i Aarhus kommune 

Tabel 9 viser fordelingen af afbrud på henholdsvis grundforløb 1 og hovedforløb2 i skoleårene 

2018/2019 og 2019/2020.  

  

Tabel 9: Afbrud fra grundforløb 1 og hovedforløb 

 2018/2019  2019/2020  

Institution  Grund- 

forløb 1  

Hoved- 

forløb  

I alt  Grund- 

forløb 1  

Hoved- 

forløb  

I alt  

IOOS – Institut for odontologi 

og oral sundhed  

0 8 8 0 11 11 

VIA University College Cam-

pus Aarhus C  

2 2 4 2 1 3 

Aarhus Business College  28 133 161 24 120 144 

Jordbrugets Uddannelsescen-

ter Beder  

2 14 16 3 12 15 

SOSU Østjylland, Aarhus   2 56 58 8 74 82 

AARHUS TECH  30 223 253 17 308 325 

I alt  64 436 500 54 526 580 

  

Der henvises til bilag i afsnit 7 for en yderligere udspecificering af afbruddene fra de enkelte 

uddannelsesinstitutioner og indgange.  

  

 Afbrud fordelt på uddannelsesinstitutioner i Aarhus Kommune  

Tabel 10 viser:   

1. Antal afbrud fra uddannelsesinstitutionerne i Aarhus Kommune i skoleåret 2019/2020 

2. Antal unge der var i gang på de respektive uddannelsesinstitutioner pr. 28. september 

2020   

 

 
2 Kategorien ’Hovedforløb’ omfatter også elever på Grundforløb 2  

Punkt 7, Bilag 2: Bilag_Afbrudsrapporten 2020 PDF.pdf



 

13  

 

Tabel 10: Afbrud i perioden 1. august 2019 - 31. juli 2020 fordelt på uddannelsesinstitutioner 

i Aarhus3. Opgjort efter alder på afbrudstidspunktet.   

 15 – 17 

år  

18 – 24 år   Afbrud: 1. august 

2019 - 31. juli 

2020 

I gang pr. 28/9  

2020 

Gymnasiale uddannelser 

Aarhus Gymnasium, Aarhus C HTX 2 4 6 4 

Aarhus Gymnasium, Tilst Pre IB, IB 3 3 6 3 

Aarhus Gymnasium, Viby HTX 0 0 0 0 

Aarhus TECH – STX, HTX, HF, Pre IB, IB 43 36 79 910 

Aarhus Handelsgymnasium – Risskov og  

Viby, HHX  

48 64 112 1601 

Aarhus Akademi, HF og Studenterkursus  30 76 106 512 

Aarhus HF og VUC, HF  4 38 42 227 

Aarhus Katedralskole, STX  19 27 46 759 

Aarhus Statsgymnasium, STX  22 21 43 771 

Egå Gymnasium, STX  20 6 26 677 

Marselisborg Gymnasium, STX  22 12 34 725 

Risskov Gymnasium, STX  31 16 47 672 

Rudolf Steiner-Skolen, HF  1 0 1 57 

Viby Gymnasium, STX og HF  41 25 66 512 

SUM  286 328 614 7.430 

Erhvervsuddannelser 

Aarhus Business College – EUX og EUD Business  37 107 144 341 

AARHUS TECH  56 269 325 848 

IOOS - Institut for Odontologi og Oral Sundhed  1 10 11 7 

Jordbrugets Uddannelses Center, Beder  5 10 15 49 

SOSU Østjylland, Aarhus  21 61 82 290 

VIA University College, Campus C Aarhus 0 3 3 3 

SUM 120 460 580 1.538 

Andre uddannelser 

EGU, Aarhus Kommune 0 4 4 9 

STU, Aarhus Kommune 4 23 27 145 

KUU, Aarhus Kommune 0 10 10 28 

Private uddannelser 0 0 0 0 

SUM 4 37 41 182 

Hovedtotal 410 825 1.235 9.150 

  

 

I tabel 32 (bilag) er afbrud fra uddannelsesinstitutionerne i Aarhus i perioden 1. august 2019 - 

31. juli 2020 opgjort efter alder på afbrudstidspunktet.                             

  

 
3 Afbrud på erhvervsuddannelserne dækker også over unge, der har gennemført Grundforløb 2 og væl-

ger en tre måneders periode, hvor de søger elevplads. Det dækker desuden over unge, især på de 
gymnasiale ungdomsuddannelser, i kategorien ’uddannelse ikke påbegyndt’. Denne gruppe kan være 
unge, der f.eks. har søgt udsættelse et år for at tage til udlandet. 

Punkt 7, Bilag 2: Bilag_Afbrudsrapporten 2020 PDF.pdf



 

14  

 

3. Uddannelsesstatus for 15 – 17-årige og 18 - 24-årige 
 

Afbrudsrapportens afsnit 3 viser opgørelser over, hvilke skole- og uddannelsesrelaterede akti-

viteter 15 – 24-årige var i gang med på opgørelsestidspunktet d. 28. september 2020.   

I rapporten ses der også bort fra 1.779 unge 18 – 24-årige, hvis uddannelsesstatus er ukendt. 

De er alle ikke-danske statsborgere og formodes at være studerende på videregående uddan-

nelser. Det skal bemærkes, at antallet af unge med ukendt uddannelsesstatus er stort set 

uændret fra år til år.  

 

 Uddannelsesstatus for de 15 – 17-årige  

Tabel 11 viser en status pr. 28. september 2020 på, hvad unge under 18 år var i gang med.   

  

Tabel 11: Uddannelsesstatus for 15 – 17-årige (inkl. unge der fortsat går i 9. og 10. klasse)  

Alder  15  16  17  I alt  Andel i %  

Grundskolen + 11.-13. skoleår 3.114 1.719 187 4.920 49,5  

Erhvervsuddannelser  14 147 313 474 4,8 

Gymnasiale uddannelser  152 1.344 2.461 3.957 39,8 

Andre ungdomsuddannelser  0 6 28 34 0,3 

Forberedende og udviklende aktiviteter  16 130 252 398 4,0 

Midlertidige 

aktiviteter  

Foranstaltning på fuld tid efter serviceloven  3 6 13 22 0,2 

Fritagelse for udd.pligt iht. vejledningsloven  2 11 21 34 0,3 

Frataget ungeydelsen  0 0 0 0 0,0 

Under vejledning af UU  10 31 68 109 1,1 

I alt  3.211 3.394 3.343 9.948 100  

 

 Uddannelsesstatus for 18 – 24-årige  

Tabel 12 viser, at størsteparten af de 18 – 24-årige enten har gennemført en ungdomsuddan-

nelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Antallet af unge på de enkelte årgange sti-

ger markant som følge af, at Aarhus tiltrækker mange studerende.   

 

Tabel 12: Uddannelsesstatus for 18 – 24-årige. Opgjort d. 28. september 2020    

Alder  18  19  20  21  22  23  24  I alt  Andel pr. 

kategori  

Har en ungdomsud-

dannelse  
Kvinder  186 1.158 2.552 4.102 5.156 5.279 4.769 23.202  

Mænd  78 819 2.007 3.085 4.258 4.713 4.565 19.525  

Sum  264 1.977 4.559 7.187 9.414 9.992 9.334 42.727 81,1 

I gang med en ung-

domsuddannelse  
Kvinder  1.344 705 167 108 71 56 49 2.500  

Mænd  1.339 865 292 203 138 119 93 3.049  

Sum  2.683 1.570 459 311 209 175 142 5.549 10,5 

Har eller er i gang med 

en ungdomsudd.  
Sum  2.947 3.547 5.018 7.498 9.623 10.167 9.476 48.276  

Hverken i gang 

med eller har gen-

nemført en ung-

domsuddannelse  

Kvinder  255 251 280 258 258 273 259 1.834  

Mænd  264 337 387 406 375 400 418 2.587  

Sum  519 588 667 664 633 673 677 4.421 8,4 

Antal i alt  3.466 4.135 5.685 8.162 10.256 10.840 10.153 52.697  

Andel i alt          100% 

Andel pr. årgang, der har/er 

i gang med en ungdomsudd.  
85,0 85,8 88,3 91,9 93,8 93,8 93,3 91,6  
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Samlet status over 15 – 24-årige, der er i gang med ungdomsuddannelse  

Tabel 13 viser en opgørelse over antallet af unge mellem 15 og 24 år med bopæl i Aarhus 

Kommune, der var i gang med en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller andre 

ungdomsuddannelser på opgørelsestidspunktet 28. september i 2019 og 2020.   

  

Tabel 13: Status over 15 – 24-årige i gang på ungdomsuddannelser   

Status ’I gang’ pr. 28. september 2019  

  

Status ’I gang’ pr. 28. september 2020 

 Ungdomsuddan-

nelser i og uden 

for Aarhus  

Ungdomsudan-

nelser i Aarhus  
 Ungdomsuddan-

nelser i og uden 

for Aarhus  

Ungdomsuddan- 
nelser i Aarhus  

Erhvervsud-

dannelser  
2.159 1.693 Erhvervsud-

dannelser  

2.004 1.538 

Gymnasiale 

uddannelser  
7.684 7.436 Gymnasiale 

uddannelser  
7.791 7.430 

Andre ung-

domsuddan- 

nelser 

301 227 Andre ung-

domsud- 

dannelser   

229 182 

I alt  10.144 9.356 I alt  10.024 9.150 
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4. De unges aktivitet umiddelbart efter afbrud 
 

  

UU Aarhus opgør unges forløb efter afbrud fra ungdomsuddannelser. ’Ny aktivitet efter afbrud’ 

er et udtryk for, hvad de unge er registreret som værende i gang med umiddelbart efter at 

have afbrudt en ungdomsuddannelse.   

4.1 Aktivitet umiddelbart efter afbrud, samlet  

Tabel 14 viser aktivitet for de 15 – 24-årige efter afbrud fra ungdomsuddannelse i og uden for 

Aarhus. Det ses, at 40,8 % starter på en ny uddannelse i direkte forlængelse af deres afbrud.  

  

Tabel 14: Aktivitet umiddelbart efter afbrud fra ungdomsuddannelse i og uden for Aarhus  

 2017/2018  2018/2019  2019/2020 

   Antal  Andel %  Antal  Andel %  Antal  Andel %  

I uddannelse umiddelbart efter afbrud  633  39,4  589 35,9 622 40,8 

På vej til uddannelse efter afbrud  973  60,6  1050 64,1 904 59,2 

I alt  1.606  100  1.639 100 1.526 100 

  

Tabel 15 udspecificerer kategorierne ’I uddannelse umiddelbart efter afbrud’ og ’På vej til ud-

dannelse efter afbrud’.  

  

Tabel 15: Samlet oversigt for aktivitet umiddelbart efter afbrud – opgjort for alle 15–24-årige  

  I alt  I %  

I uddannelse umiddelbart efter afbrud  

Erhvervsuddannelser  278 18,2 

Gymnasiale uddannelser  329 21,6 

Andre ungdomsuddannelser  15 1,0 

Sum  622 40,8 

På vej til uddannelse efter afbrud  

Forberedende og udviklende aktiviteter4  631 41,3 

Grundskolen + 11.-13. skoleår  21 1,4 

Midlertidige aktiviteter5  101 6,6 

Under vejledning af UU   151 9,9 

Sum  904 59,2 

I alt  1.526 100  

  

 

  
  

   

 
4 Under ’Forberedende og udviklende aktiviteter’ er der også i dette års rapport et antal unge registreret 

med offentlig forsørgelse. Det er en ændring i indlæsning fra Ungedatabasen. 

5´Midlertidige aktiviteter´ dækker over fritagelse for uddannelsespligt, offentlig forsørgelse, sygdom, afso-

ning, m.m.  
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Tabel 16 og figur 5 viser, hvor stor en andel af de unge i kategorien ’På vej til uddannelse’, der 

modtog offentlig forsørgelse efter deres afbrud. Det ses at antallet er faldet i forhold til 

2018/2019.   

  

Tabel 16: Antal i kategorien ’På vej til uddannelse’ efter afbrud, heraf på offentlig forsørgelse. 

Alle uddannelser  

  2017/2018  2018/2019  2019/2020  

På vej til uddannelse  973  1.050  904 

Heraf offentlig forsørgelse  242  242  207 

 

Figur 5: Antal i kategorien ’på vej til uddannelse’ efter afbrud, heraf på offentlig forsørgelse 

   

 

  

 I afsnit 4.2. og 4.3. vises opgørelser over, hvad de unge der afbrød henholdsvis en erhvervs-

uddannelse og en gymnasial uddannelse gik i gang med efter deres afbrud.   

 

4.2 Aktivitet umiddelbart efter afbrud fra en erhvervsuddannelse  

Tabel 17: Aktivitet umiddelbart efter afbrud fra erhvervsuddannelserne samt udspecificering af 

kategorien ’På vej til uddannelse’ efter afbrud fra en erhvervsuddannelse 

 
6 Midlertidige aktiviteter dækker over fritagelse for uddannelsespligt, offentlig forsørgelse, sygdom, af-

soning, m.m. 
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På vej til uddannelse Heraf offentlig forsørgede

 2018/2019  2019/2020  

Aktivitet umiddelbart efter afbrud  Antal  Andel i %  Antal  Andel i %  

Erhvervsuddannelser  80 12,4 214 29,2 

Gymnasiale uddannelser  48 7,5 46 6,3 

Andre uddannelser  10 1,6 0 0,0 

På vej til uddannelse 506 78,5 474 64,5 

I alt 644 100 734 100 

Forberedende og udviklende aktiviteter  325 64,2 337 71,1 

Grundskolen  2 0,4 5 1,1 

Midlertidige aktiviteter6  101 20,0    44 9,3 

Under vejledning af UU  78 15,4 88 18,5 

I alt 506 100 474 100 

Punkt 7, Bilag 2: Bilag_Afbrudsrapporten 2020 PDF.pdf



 

18  

 

4.3 Aktivitet efter afbrud fra en gymnasial uddannelse   

 

Tabel 18: Aktivitet umiddelbart efter afbrud fra gymnasial uddannelse samt udspecificering af 

kategorien aktivitet ’På vej til uddannelse’ efter afbrud fra gymnasial uddannelse 

 

 

 

4.4 Aktivitet efter afbrudsårsagen ’Uddannelse ikke påbegyndt’  

Nogle af de unge, der er tilmeldt en ungdomsuddannelse, starter ikke på uddannelsen. Disse 

registreres under afbrudsårsagen ’Uddannelsen ikke påbegyndt’.  

  

Tabel 19 viser, at i alt 50,0 % af de unge, der var tilmeldt en gymnasial uddannelse uden at 

påbegynde den, efterfølgende gik i gang med en anden ungdomsuddannelse. 

 

Tabel 19: Unge i kategorien ’Uddannelsen ikke påbegyndt’, der var tilmeldt gymnasiale uddan-

nelser. Aktivitet umiddelbart efter afbrud  

Gymnasiale uddannelser  2018/2019 2019/2020 

Aktivitet umiddelbart efter afbrud  Antal  Andel i %  Antal  Andel i %  

Erhvervsuddannelser  4 6,5 2 7,8 

Gymnasiale uddannelser  32 52,5 11 42,3 

Andre ungdomsuddannelser  0 0,0 0 0 

Sum  36 59,0 13 50,0 

Forberedende og udviklende aktiviteter  14 23,0 11 42,3 

Grundskolen + 11.-13. skoleår  2 3,3 1 3,8 

Midlertidige aktiviteter7 3 4,9 1 3,8 

Under vejledning af UU  6 9,8 0 0 

Sum  25 41,0 13 50,0 

I alt  61 100  26 100 

  

  

 
7 Midlertidige aktiviteter dækker over fritagelse for uddannelsespligt, offentlig forsørgelse, sygdom, afso-

ning, m.m.  

 2018/2019  2019/2020 

Aktivitet umiddelbart efter afbrud  Antal  Andel i %  Antal  Andel i %  

Erhvervsuddannelser  68 7,7 61 8,4 

Gymnasiale uddannelser  360 40,6 281 38,7 

Andre uddannelser  2 0,2 1 0,1 

På vej til uddannelse 457 51,5 383 52,8 

I alt 887 100 726 100 

Forberedende og udviklende aktiviteter  289 63,2 276 72,1 

Grundskolen + 11. – 13. skoleår 29 6,3 14 3,6 

Midlertidige aktiviteter  65 14,2 42 11,0 

Under vejledning af UU  74 16,3 51 13,3 

I alt 457 100 383 100 
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Tabel 20 viser, at i alt 32,2 % af de unge, der var tilmeldt en erhvervsuddannelse uden at på-

begynde den, efterfølgende gik i gang med en anden ungdomsuddannelse.    

  

Tabel 20: Unge i kategorien ’Uddannelsen ikke påbegyndt’, der var tilmeldt erhvervsuddannel-

ser. Aktivitet umiddelbart efter afbrud  

Erhvervsuddannelser 2018/2019 2019/2020 

Aktivitet umiddelbart efter afbrud  Antal  Andel i %  Antal  Andel i %  

Erhvervsuddannelser  12 15,8 9 29,0 

Gymnasiale uddannelser  3 3,9 1 3,2 

Andre ungdomsuddannelser  1 1,3 0 0,0 

Sum  16 21,0 10 32,2 

Forberedende og udviklende aktiviteter  43 56,6 14 45,2 

Grundskolen + 11.-13. skoleår  0 0 0 0,0 

Midlertidige aktiviteter  12 15,8 2 6,5 

Under vejledning af UU  5 6,6 5 16,1 

Sum  60 79,0 21 67,8 

I alt  76 100 31 100 

  

  

4.5 Aktivitet efter afbrudsårsagen ’Gennemført grundforløb 2, fortsætter ej’  

Tabel 21 viser en oversigt over, hvilken aktivitet de unge, der ikke fortsatte direkte på hoved-

forløbet efter at have gennemført Grundforløb 2, gik i gang med efterfølgende.   

  

Tabel: 21: Unge i kategorien ’Gennemført Grundforløb 2, fortsætter ej’  

Aktivitet umiddelbart 

efter afbrud  
2017/2018 Andel i 

% 

 2018/2019   Andel i 

%  
2019/2020  Andel i 

%  

Erhvervsuddannelser  36  27,5  12 21,1 7 11,9 

Gymnasiale uddannelser  7  5,3  6 10,5 5 8,5 

Andre ungdomsuddannel-

ser  
2  1,5  1 1,8 0 0,0 

Forberedende og udvik-

lende aktiviteter  
43  32,8  21 36,8 29 49,2 

Midlertidige aktiviteter  23  17,6  6 10,5 4 6,7 

Under vejledning af UU  20  15,3  11 19,3 14 23,7 

I alt  131  100  57 100 59 100 

 

Hvis den unge ikke påbegynder hovedforløbet i direkte forlængelse af afsluttet grundforløb 2, 

registreres dette som et afbrud.  
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5. Afbrud og herkomst samt udvalgte boligområder 
 

  

I rapportens afsnit fem fokuseres der på, hvordan afbruddene blandt unge bosat i Aarhus Kom-

mune fordeler sig på henholdsvis køn og herkomst.   

5.1. De 15–24-årige der er i gang med en ungdomsuddannelse  

Tabel 22 viser det samlede antal unge i alderen 15 – 24 år, der var i gang med en ungdomsud-

dannelse pr. 28. september 2019 og 28. september 2020 fordelt på køn og herkomst.8   

 

5.2. Afbrud fra ungdomsuddannelser samlet  

Tabel 23 viser, hvordan afbruddene blandt unge bosat i Aarhus Kommune fordelte sig på køn 

og herkomst i skoleårene 2018/2019 og 2019/2020. 

 

Tabel 23: Afbrud fra ungdomsuddannelserne fordelt på køn og herkomst  

  

 

 

 
8 Vestlige lande: Alle 28 EU-lande samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, 

Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand.  

Ikke-vestlige lande: Alle øvrige lande.   

Definitionen er hentet fra Danmarks Statistik  

 
I gang pr. 

28.9. 2019  

I gang pr. 

28.9. 2020  

Udvikling i procent 

 Herkomst  I gang  I gang   

Kvinder  Vestligt land  4.003 3.942 - 1,5 % 

   Ikke-vestligt land  900 895 - 0,6 % 

Mænd  Vestligt land  4.316 4.279 - 0,9 % 

   Ikke-vestligt land  925 908 - 1,8 % 

Alle unge     10.144 10.024 - 1,9 % 

 2018/2019  2019/2020  Udvikling i procent 

 Herkomst  Antal afbrud  Antal afbrud   

Kvinder  Vestligt land  519 464 - 10,6 % 

   Ikke-vestligt land  219 165 - 24,7 % 

Mænd  Vestligt land  634 620 - 2,2 % 

   Ikke-vestligt land  267 277 + 3,7 % 

Alle unge     1.639 1.526 - 6,9 % 

Tabel 22: Antal af unge i alderen 15 – 24 år, der er i gang med en ungdomsuddannelse 
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5.3 Afbrud fordelt på erhvervs-, gymnasiale og andre ungdomsuddannelser  

I tabel 24 fokuseres der på afbruddene fra erhvervsuddannelserne i skoleårene 2018/2019 og 

2019/2020, fordelt på køn og herkomst.  

  

Tabel 24: Antal af afbrud på erhvervsuddannelser fordelt på køn og herkomst  

 

Tabel 25 viser afbruddene fra de gymnasiale uddannelser i skoleårene 2018/2019 og 

2019/2020 fordelt på køn og herkomst.  

 

Tabel 25: Antal af afbrud på de gymnasiale ungdomsuddannelser fordelt på køn og herkomst  

 

Tabel 26 viser afbruddene fra andre ungdomsuddannelser i skoleårene 2018/2019 og 

201/2020 fordelt på køn og herkomst.  

 

Tabel 26: Afbrud på andre ungdomsuddannelser fordelt på køn og herkomst 

 

 
2018/2019  2019/2020  Udvikling i pro-

cent 

 Herkomst  Antal afbrud  Antal afbrud   

Kvinder  Vestligt land  160 172 + 7,5 % 

   Ikke-vestligt land  70 75 + 7,1 % 

Mænd  Vestligt land  276 333 + 20,7 % 

   Ikke-vestligt land  138 154 + 11,6 % 

Alle unge     644 734 + 14,0 % 

 
2018/2019  2019/2020  Udvikling i pro-

cent 

 Herkomst  Antal afbrud  Antal afbrud   

Kvinder  Vestligt land  327 360 + 10,1 % 

   Ikke-vestligt land  133 86 - 35,3 % 

Mænd  Vestligt land  319 250 - 21,6 % 

   Ikke-vestligt land  108 116 + 7,4 % 

Alle unge     887 726 % 

 
2018/2019  2019/2020  Udvikling i pro-

cent 

 Herkomst  Antal afbrud  Antal afbrud   

Kvinder  Vestligt land  32 18 - 43,8 % 

   Ikke-vestligt land  16 4 - 75,0 % 

Mænd  Vestligt land  39 37 - 5,1 % 

   Ikke-vestligt land  21 7 - 66,7 % 

Alle unge     108 66 - 38,9 % 
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5.4 Uddannelsesstatus og afbrud i udvalgte boligområder  

I tabel 27 vises uddannelsesstatus og afbrud i udvalgte boligområder for skoleåret 2019/2020. 

Endvidere angives andelen ift. den samlede gruppe af unge, hvor 10.024 var i gang med ung-

domsuddannelse pr. 28. september, og der var registreret 1.526 afbrud. 

 

• I de udvalgte boligområder udgør andelen af unge i gang med uddannelse 9,1% 

 

• I de udvalgte boligområder udgør andelen afbrud for de unge 15,5%  

 

Tabel 27: uddannelsesstatus og afbrud i udvalgte boligområder 

Boligområde 

 

I gang med ung-

domsuddannelse  

Andel i % Antal afbrud 

 

Andel i % 

Bispehaven 116 1,2 21 1,4 

Frydenlund 79 0,8 13 0,8 

Gellerupparken/Toveshøj 269 2,7 76 4,9 

Herredsvang 110 1,1 39 2,6 

Præstevangen 48 0,4 9 0,6 

Trigeparken I+II 28 0,3 10 0,7 

Vandtårnsområdet 78 0,7 20 1,3 

Viby Syd 188 1,9 49 3,2 

Samlet 916 9,1 237 15,5 
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6.  Afgangsskole, afbrud og fravær/karakterer i 9. klasse  

 

6.1. Afbrud sammenholdt med fravær og karaktergennemsnit i 9. klasse  

I afsnit 6.1. fokuseres der på sammenhængen mellem unges afbrud fra ungdomsuddannelser 

og henholdsvis deres fravær og karaktergennemsnit i 9. klasse. Afsnittet kan vise sammen-

hænge i data, men ikke årsagssammenhænge, idet der er mange bagvedliggende årsager til 

fravær i skolen samt en tæt sammenhæng mellem personlige, faglige og sociale forudsætnin-

ger.   

  

Data på fravær i 9. klasse fra folkeskoler og specialskoler i Aarhus Kommune er leveret til UU 

Aarhus af Magistratsafdelingen for Børn og Unge.  

Magistratsafdelingen for Børn og Unge opererer med betegnelsen ’opmærksomhedskrævende 

fraværsmønster’, hvilket defineres som: 11 eller flere fraværstilfælde og/eller 10 % eller mere 

samlet fravær i skoleåret.   

 

Magistratsafdelingen for Børn og Unge har fraværsdata fra 9. klasses elever i grundskolen på 

887 ud af de 1.526, der afbrød en ungdomsuddannelse i skoleåret 2019/2020, svarende til 

58,1%. Heraf havde 426 et opmærksomhedskrævende fravær i 9. klasse, svarende til 48,0 %.  

Af de 10.024 unge 15 – 24-årige, der var i gang med en ungdomsuddannelse pr. 28. septem-

ber 2020 (jf. tabel 13), foreligger der fraværsdata på 6.470 unge. Heraf havde  

1.617 et opmærksomhedskrævende fraværsmønster i 9. klasse, svarende til 25,0 %.   

 

I figur 6 vises andelen med opmærksomhedskrævende fravær i 9. klasse i henholdsvis grup-

pen af unge, der afbrød i skoleåret 2019/2020 og den samlede gruppe af unge, der var i gang 

med en ungdomsuddannelse på opgørelsestidspunktet. I figur 6 + 7 samt tabel 28+29 er op-

gørelserne lavet på baggrund af de unge, som vi har data på, jf. hertil det ovenfor anførte.  

 

Afbrud sammenholdt med fravær i 9. klasse  

Figur 6: Unge med opmærksomhedskrævende fravær i 9. klasse  
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Afbrud sammenholdt med karaktergennemsnit i 9. klasse  

Data på karaktergennemsnit i 9. klasse fra folkeskoler og specialskoler i Aarhus Kommune i er 

leveret til UU Aarhus af Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Opgørelsen af karaktergennem-

snit i 9. klasse bygger på et gennemsnit af de syv obligatoriske prøver og er kun beregnet for 

elever med karakterer i alle syv prøver.  

  

Af de i alt 10.024 unge 15 – 24-årige, der er i gang med en ungdomsuddannelse pr. 28. sep-

tember 2020, foreligger der karakterdata i 9. klasse ud fra overstående definition på i alt 6.286 

unge, svarende til 62,7 %. I tabel 28 ses det, hvordan karaktergennemsnittet i 9. klasse forde-

ler sig blandt de 6.286 unge.  

  

Tabel 28: Karaktergennemsnit i 9. klasse blandt unge i gang med en uddannelse  

Karaktergennemsnit  Antal unge  Andel i procent  

5,0 eller derover  5.175 82,3 

Mellem 2,0 og 4,9  1.029 16,4 

Under 2,0  82 1,3 

I alt  6.286 100 %  

  

Af de 1.526 unge, der afbrød en ungdomsuddannelse i skoleåret 2019/2020 har Magistratsaf-

delingen for Børn og Unge karakterdata ud fra ovenstående definition på 818 unge. Dette ud-

gør 53,6 %. I tabel 29 ses det, hvordan karaktergennemsnittet i 9. klasse fordeler sig blandt 

de 818 unge.   

  

Tabel 29: Karaktergennemsnit i 9. klasse blandt unge, der afbrød i skoleåret 2019/2020 

Karaktergennemsnit  Antal unge  Andel i procent  

5,0 eller derover  417 51,0 

Mellem 2,0 og 4,9  351 43,0 

Under 2,0  50 6,0 

I alt  818 100 %  

  

I figur 7 ses karaktergennemsnittet i 9. klasse i henholdsvis gruppen af unge, der var i gang 

med en ungdomsuddannelse på opgørelsestidspunktet og gruppen af unge, der afbrød i skole-

året 2019/2020.   

 

Figur 7: Karaktergennemsnit i 9. klasse blandt unge i gang med en uddannelse/afbrød  
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Bemærkninger til datagrundlaget  

Det skal bemærkes, at det kun er muligt at give indikationer på tendenser i opgørelserne i af-

snit 6.1., idet der ikke foreligger fraværs- og karakterdata på alle de unge, der afbrød en ung-

domsuddannelse i skoleåret 2019/2020.  

Således har det f.eks. kun været muligt at få fraværsdata på 887 af de i alt 1.526 unge, der 

afbrød en ungdomsuddannelse i skoleåret 2019/2020, svarende til 58,1 %. Forklaringen på de 

manglende fraværsdata på de resterende 639 unge er bl.a., at de enten har gået i folkeskole i 

andre kommuner, i privatskoler eller efterskoler. Magistraten for Børn og Unge har ikke ad-

gang til data på disse unges fravær.  

 

6.2. Afbrud udspecificeret på 9. klasses afgangsskole   

Tabel 30 viser antallet af elever, der forlod 9. klasse fra skolerne i Aarhus Kommune i skole-

årene 2017/2018 og 2018/2019, samt hvor mange af disse, der afbrød en ungdomsuddannelse 

i skoleåret 2019/2020. I oversigten er inkluderet elever fra specialklasser og modtageklasser. 

En elev kan have haft flere afbrud og kan derfor optræde flere gange i tabellen. Tabellen om-

fatter kun unge med bopæl i Aarhus Kommune. 

  

Tabel 30: Afbrud fordelt på afgangsskole efter 9. klasse   

Skoler i Aarhus  Afbrud  Antal  Skoler i Aarhus  Afbrud  Antal  

Bakkegårdsskolen  16 61 Netværksskolen  4 55 

Bavnehøj Skole  14 89 Næshøjskolen  11 99 

Beder Skole  2 89 Risskov Skole  7 135 

Børnenes Friskole  0 39 Rosenvangskolen  11 131 

Egebakkeskolen  2 38 Rudolf Steiner Skolen  4 64 

Elise Smiths Skole  1 135 Rundhøjskolen  5 139 

Ellekærskolen  4 44 Sabro-Korsvejskolen  2 80 

Ellevangskolen  20 181 Samsøgades Skole  14 77 

Elsted Skole  12 136 Selam Privatskole  2 36 

Engdalskolen  10 149 Skjoldhøjskolen  11 70 

Forældreskolen  6 159 Skovvangskolen  7 123 

Frederiksbjerg Skole  12 142 Skt. Knuds Skole  6 103 

Gammelgaardsskolen  6 139 Skæring Skole  4 147 

Hasle Skole  9 61 Skødstrup Skole  11 149 

Holme Nygaard Skole 2 25 Skåde Skole 1 102 

Holme Skole  13 118 Solbjergskolen 4 87 

Højbjerg Privatskole  5 31 Stensagerskolen 2 41 

Højvangskolen  8 90 Strandskolen 2 103 

Hårup Skole  5 53 Sødalskolen 5 45 

Interskolen  6 65 Sølystskolen 5 100 

Jakobskolen  3 24 Søndervangskolen 15 63 

Katrinebjergskolen  12 71 Tilst Skole 20 111 

Kragelundskolen  8 145 Tovshøjskolen 4 51 

Langagerskolen 1 37 Tranbjergskolen 15 172 

Laursens Realskole  5 117 Vestergårdsskolen 14 81 

Lisbjergskolen  6 62 Viby Skole 9 93 

Lystrup Skole  10 127 Virupskolen 7 84 

Læssøesgades Skole  12 47 Vorrevangskolen 9 80 

Malling Skole  8 89 Åby Skole 17 123 

Møllevangskolen  5 57 Århus Friskole 7 33 

Mårslet Skole  13 122 Århus Privatskole 8 41 

N. Kochs Skole  11 83 Aarhus International School  5 24 

   I alt  495 5.679 
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7. Bilag  
 

Tabel 31: Afbrud fra de enkelte uddannelsesinstitutioner og indgange på erhvervsuddannelser 

i Aarhus i perioden 1. august 2019 - 31. juli 2020   

  Antal  I alt   

Jordbrugets Uddannelsescenter, Beder      

Fødevarer, jordbrug og oplevelser - grundforløb  3   

Fødevarer, jordbrug og oplevelser - hovedforløb  9   

Teknologi, byggeri og transport - hovedforløb 3  

Sum   15 

IOOS Institut for Odontologi og Oral Sundhed      

Omsorg, sundhed og pædagogik - hovedforløb  10  

Teknologi, byggeri og transport - hovedforløb 1  

Sum   11 

Aarhus Business College - EUX og EUD Business    

Kontor, handel og forretningsservice - grundforløb  24  

Kontor, handel og forretningsservice - hovedforløb  120  

Sum   144 

VIA University College, Campus Aarhus C    

Teknologi, byggeri og transport - grundforløb  2  

Teknologi, byggeri og transport - hovedforløb  1  

Sum   3 

SOSU Østjylland, Aarhus     

Omsorg, sundhed og pædagogik - grundforløb  8  

Omsorg, sundhed og pædagogik - hovedforløb  74  

Sum   82 

AARHUS TECH    

Fødevarer, jordbrug og oplevelser - hovedforløb  40  

Omsorg, sundhed og pædagogik - grundforløb  3  

Omsorg, sundhed og pædagogik - hovedforløb  10  

Teknologi, byggeri og transport - grundforløb  14  

Teknologi, byggeri og transport - hovedforløb  258  

Sum   325 

Alle afbrud   580 
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Tabel 32: Afbrud fra uddannelsesinstitutionerne i Aarhus i perioden 1. august 2019 - 31. juli 

2020. Opgjort efter alder på afbrudstidspunktet  

Alder  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  I alt  

Aarhus Business Col- 

lege – EUX og EUD Business  

 1 8 28 53 20 19 9 3 1 2 144 

AARHUS TECH   1 9 46 63 54 58 32 29 23 10 325 

IOOS - Institut for Odontologi 

og Oral Sundhed  
  1  1  2 1 2 3 1 11 

Jordbrugets Uddannelses 

Center, Beder  
   5 5 2  3    15 

SOSU Aarhus    4 17 11 13 9 7 5 13 3 82 

VIA University College, 

Campus Aarhus C 

   2  1     3 

Aarhus Gymnasium, Tilst  2 1 3       6 

Aarhus Gymnasium, Aar-

hus C 

 2 0 1 2 1     6 

Aarhus Gymnasium, Viby           0 

Aarhus TECH GYM 2 21 20 22 7 4 1 2   79 

Aarhus Handelsgymna-

sium – Risskov og Viby 
1 20 27 41 19 3 0 0 1  112 

Aarhus Akademi  1 7 22 20 20 17 10 6 3  106 

Aarhus Katedralskole   4 15 20 7      46 

Aarhus Statsgymnasium  1 6 15 13 7 1     43 

Egå Gymnasium  1 5 14 5 1      26 

Marselisborg Gymnasium  2 10 10 7 2 3     34 

Risskov Gymnasium  1 12 18 13 3      47 

Viby Gymnasium  2 15 24 18 5 2     66 

Rudolf Steiner-Skolen i 

Aarhus 

  1        1 

Aarhus HF og VUC     4 15 7 7 4 3  2 42 

EGU, Aarhus Kommune    1   1 2    4 

STU, Aarhus Kommune    4 5 6 6 3 1 2  27 

KUU, Aarhus Kommune     1 4 2 2 1  10 

Hovedtotal  17  138 325 379 228  175  97  79  65  23  1.526 
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5. november 2020 

Side 1 af 4 
Emne:

  

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde 

Mødedato: 11. november 2020 

Mødetid: Kl. 16.45 – 18.45 

Mødested: Virtuelt via Microsoft Teams 

 

Dagsorden kort:     
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat fra udvalgets møde den 28. oktober 2020 

3. Status på MSB’ mål og økonomi 3. kvartal 2020 

4. Trivsel og fravær 

5. Årshjul 2021 

6. Orienteringspunkter 

7. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet 

8. 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 9. 

november 2020. 

 

 

2. Referat fra udvalgets møde den 28. oktober 2020 
 

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

neste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget.  

 

Ansvarlig: Sander Jensen 
 

Tid: 16.48 – 16.50 (2 min.) 

 

Bilag: 

- Referat fra mødet den 28. oktober 2020 

 

 

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 
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5. november 2020 

Side 2 af 4 

 

3. Status på MSB’ mål og økonomi 3. kvartal 2020 

 

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om status på MSB’s mål 

og økonomi, 3. kvartal 2020.  

 

Metode: Udvalget orienteres  

 

Ansvarlig: Bjarne Høyer Andresen/Lotte Henriksen/Vibeke Jen-

sen 

 

Tid: 16.50 – 17.20 (30 min.) 

 

Bilag:  

- Forventet regnskab i MSB efter 3. kvartal 2020 

- MSBs Mål og Resultater 3. kvt. 2020 

 

4. Trivsel og fravær 

 

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om status på processen. 

 

Metode: Udvalget orienteres  

 

Ansvarlig: Lotte Henriksen 

 

Tid: 17.20 – 17.35 (15 min.) 

 

Bilag:  

 

 

5. Årshjul 2021 

 

Baggrund/formål: Udvalget godkender årshjulet for 2021.   

 

Metode: Godkendelse af årshjul 

 

Ansvarlig: Lotte Henriksen 

 

Tid: 17.35 – 17.40 (5 min.) 

 

Bilag:  

- Udkast til årshjul 2021 
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5. november 2020 

Side 3 af 4 
6. Orienteringspunkter 

 

A) Orientering om vinterberedskab for hjemløse  

 

Baggrund/formål: Udvalget orienteres.  

 

Metode: Mundtlig orientering  

 

Ansvarlig: Lotte Henriksen 

 

Tid: 17.40-17.50 (10 min.) 
 

Bilag: Pressemeddelelse ”Vinterberedskab: Aarhus Kommune  

står klar med flere sovepladser til byens hjemløse” 

 

B) Eventuel orientering 

 

Baggrund/formål: Eventuel orientering 

 

Metode: Mundtlig orientering 

 

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen 

 

Tid: 17.50 – 17.55 (5 min.) 

 

 

7. 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: 17.55 – 18.00 (5 min.) 

 

Bilag: 

- Kurser og konferencer 

- Sager på vej til byrådet 
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5. november 2020 

Side 4 af 4 
8. Evt. 

 

Baggrund/formål: Udvalget drøfter eventuelt øvrige sager.  
 

Metode: Mundtlig drøftelse.  
 

Ansvarlig: Sander Jensen 

 

Tid:  18.00 – 18.05 (5 min.) 

 

Bilag:  

- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget 
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