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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)”
Med denne indstilling fremsendes opfølgning på MSB's mål og økonomi efter 3. kvartal
2020. Opfølgningen har til formål at orientere rådmanden om udviklingen i afdelingens
mål og økonomi.
Det indstilles:
At 1) Opfølgningen på MSB's 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.
BHA præsenterede indstillingen om MSB's mål og økonomi.
Mødekredsen drøftede indstillingen. Herunder:
• KW ønskede, at der udarbejdes et notat, som forholder sig til konsekvenserne og
perspektiverne ved at arbejde med løbende mål i den nuværende situation med
COVID-19. Derudover skal notatet indeholde forslag til, hvordan der fremadrettet
kan arbejdes med mere fleksible og kortsigtede mål, som i højere grad tager højde
for konsekvenserne af COVID-19. MØB følger op og koordinerer med FS.
• LH orienterede om aktuelle drøftelser og releksioner i Drifts- og
koordinationsgruppen om arbejdet med målene i den nuværende situation.
• Mødekredsen besluttede, at der skal indkaldes til et uformelt møde (1 times
varighed), hvor KW, direktion, økonomichef og driftscheferne får mulighed for
at drøfte oven for bestilte notat. Mødet skal arrangeres inden årsskiftet. OL følger
op.
• BHA orienterede om, at MØB vil præsentere en ekstraordinær opfølgning på
regnskabet på et rådmandsmøde i december.
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Med ovenstående bestillinger in mente tog KW opfølgningen til efterretning.

Punkt 4: Fattigdom i Aarhus Kommune 2020
Beslutning for Punkt 4: Fattigdom i Aarhus Kommune
2020
I 2015 besluttede Aarhus Byråd at genoptage brugen af Aarhus Kommunes
fattigdomsgrænse. Hertil besluttede byrådet, at der skal ske en årlig afrapportering om
fattigdom med udgangspunkt i denne.
Det indstilles:
At 1) Byrådsindstilling vedr. orientering om fattigdom i Aarhus Kommune godkendes.
VJ præsenterede den årlige afrapportering om fattigdom i Aarhus Kommune.
Mødekredsen drøftede byrådsindstillingens indhold. Herunder:
• KW vurderede, at byrådsindstillingens brug af begrebet
'send/hjem/overgangsydelsen' bliver for indforstået. Ydelsens formelle titel skal
skrives ud.
• KW ønskede, at Tabel 3 (øverst side 6) også indeholder procentangivelse for, hvor
længe borgere har været på givne ydelser, i totalrækken.
• KW ønskede også, at byrådsindstillingens afsnit 5 om "Effekt" beskriver, at MSB med investeringspakken i budgetforliget - igangsætter initiativer, som modvirker
fattigdom i Aarhus Kommune. I samme forbindelse ønskede KW, at det afsøges,
om det er muligt at indføre en eksplicit kobling i Beskæftigelsesplan 2021 til
Fattigdomsredegørelse 2020.
Mødekredsen drøftede fattigdomsbegrebet mere bredt. Herunder:
• KW bemærkede, at Rådet for Socialt Udsatte har påpeget, at der er problemer
med, at udsatte borgere med grønlandsk baggrund er på hjemsendelsesydelse,
fordi de ikke har mulighed for at dokumentere deres opholdsvarighed i Danmark.
Som følge heraf ønskede KW et opfølgende notat, som kortlægger antallet af
udsatte borgere med grønlandsk baggrund i Fattigdomsredegørelsen. Såfremt det
giver anledning til bekymring, skal det skrives ind i byrådsindstillingen som et
særskilt afsnit.
• FS følger op og fremsender et notat til KW via eDoc.
• KW ønskede et internt, opfølgende notat, som udfolder profilerne for de unge, som
har været aktivitetsparate i 3+ år. FS følger op.
Med ovenstående bemærkninger in mente godkendte KW ikke indstillingen. I stedet
ønskede KW at forholde sig til byrådsindstillingen ifm. fremsendelse af det supplerende
notat om antallet af udsatte borgere med grønlandsk baggrund i Fattigdomsredegørelsen
i eDoc. FS følger op.

Punkt 5: Udsættelsessager 2019 - huslejerestance
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Beslutning for Punkt 5: Udsættelsessager 2019 huslejerestance
Der udarbejdes årligt en opgørelse over udsættelsessager i Aarhus Kommune. Vedlagte
opgørelse forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget sammen med
fattigdomsredegørelsen.
Det indstilles:
At 1) Rådmanden tager vedlagte opgørelse over udsættelsessager i 2019 til efterretning.
At 2) Opgørelsen over udsættelsessager forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget
sammen med fattigdomsredegørelsen.
VJ præsenterede opgørelsen over udsættelsessager i 2019.
KW godkendte indstillingens at-punkter med beslutningen vedr. sag 4 in mente.

Punkt 6: Implementering af Kommunernes Ydelsessystem
(KY)
Beslutning for Punkt 6: Implementering af Kommunernes
Ydelsessystem (KY)
Der skal implementeres et nyt ydelsessystem til sagsbehandling og udbetaling af
forsøgerydelser og enkeltydelser samt behandling af administrationssager på
beskæftigelsesområdet. Systemet er Kommunernes Ydelsessystem (KY) og er planlagt
til at gå i drift d. 8. februar 2021.
Det indstilles:
At 1) Rådmanden tager orienteringen om implementeringen af KY til efterretning.
VJ præsenterede indstillingen med fokus på implementeringen af KY.
• KW ønskede, at det overvejes, om MSB skal orientere Social- og
Beskæftigelsesudvalget herom. VJ / FS følger op.
• KW ønskede, at MSB har fokus på at have et beredskab parat, som kan håndtere
evt. tekniske vanskeligheder ved systemovergang. VJ / FS følger op - og forhører
sig ligeledes i KL om, hvorvidt der også er opstillet et nationalt beredskab til
systemskiftet.
KW tog orienteringen til efterretning med ovenstående bemærkninger.

Punkt 7: Afbudsrapport 2020
Beslutning for Punkt 7: Afbudsrapport 2020
Nærværende indstilling indeholder en oversigt med afbrud fra ungdomsuddannelserne i
skoleåret 2019/2020 blandt 15-24-årige bosat i Aarhus Kommune.
Det indstilles:
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At 1) Rådmanden tager rapport og status på indsatsen til efterretning.
VJ præsenterede afbrudsrapporten og status for indsatsen.
Mødekredsen drøftede afbrudsrapportens resultater. Herunder:
• KW betonede, at der - trods den aktuelle pandemi - er relativt positive resultater i
afbrudsrapporten - fx vedr. piger / unge kvinder med ikke-vestlig baggrund.
• KW ønskede også, - i forlængelse heraf - at der arbejdes videre med
formidlingsdelen / den eksterne kommunikation om de positive resultater i
afbrudsrapporten. OL følger op og koordinerer evt. med VJ / FS.
KW tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Orientering fra Magistraten
Beslutning for Punkt 8: Orientering fra Magistraten
KW orienterede om det seneste (09.11.20, red.) møde i Magistraten.
• KW bemærkede, at Magistraten spurgte ind til formuleringen om, at MSB 'i højere
grad vil tilstræbe', at børn og unge har en bisidder. KW ønskede i forlængelse
heraf bemærkninger til sagens byrådsbehandling, som redegør for, om MSB har
en instruks (eller tilsvarende), der sørger for, at børn og unge skal kende deres ret
til at have en bisidder. KW ønskede, at talepindene til byrådsbehandlingen
indeholder en kobling til bæredygtighedsplanens spor / tema om børneinvolvering.
FS følger op.
• KW orienterede om, at Magistraten havde forholdt sig til IT-sikkerheden - og
risikoen for hacker-angreb ift. sagerne 2 og 3.

Punkt 9: Orientering om udvalgsmødet
Beslutning for Punkt 9: Orientering om udvalgsmødet
Mødekredsen drøftede dagsordenen for det kommende (11.11.20, red.) møde i Socialog Beskæftigelsesudvalget.

Punkt 10: Bordrunde
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Indstilling
Til

Rådmand Kristian Würtz

Fra

Unge, Job og Uddannelse

Dato

13. november 2020

Ungeprofilen
Samarbejde med ungdomsuddannelserne om at indhente
viden om de unges sundhed og trivsel
1. Resume
Uddannelse er en vigtig faktor for et godt helbred, lavere
dødelighed og en høj livskvalitet. Derfor har Aarhus Kommune indgået i et samarbejde med ungdomsuddannelser
og FGU om Ungeprofilen for at skabe viden om unges
sundhed og trivsel som afsæt for handling.
Ungeprofilen er en spørgeskemaundersøgelse for unge i
alderen 15-24 år. Den adskiller sig fra elevtrivselsmålingen, da den rummer spørgsmål om de unges hverdag i og
uden for uddannelsen – herunder belysning af forskellige
former for beskyttende faktorer og risikoadfærd.
Ungeprofilen er p.t. ved at blive gennemført med alle unge
på ungdomsuddannelserne og et udvalg af øvrige unge,
hvor Unge, Job og Uddannelse står for at udsende indbydelser til ”øvrige” mhp. at deltage.
Ungeprofilen og de temaer, der særligt bør være i fokus
som led i præsentationen har været drøftet på et møde
mellem rådmændene fra hhv. MSO og MBU d. 4. november, der begge har nikket til de temaerne.
2. Beslutningspunkter
At 1) Rådmanden tager orienteringen til efterretning, herunder de i afsnit 3 nævnte temaer

Klik her for at angive tekst.
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3. Baggrund
Aarhus kommune vil gerne samarbejde endnu mere med
ungdomsuddannelser om at styrke børn og unges sundhed
og trivsel. Ungdomsuddannelserne møder de unge hver
dag og har derfor en stor indvirkning i de unges liv. Aarhus
Kommune arbejder for at gøre Aarhus til en ”god by for
alle” og ”en by hvor alle er sunde og trives”.
Forsøget med en Ungeprofil er besluttet i efteråret af Styregruppen for Aarhusmålenes velfærdsdimensioner, hvor
direktørerne for MBU, MSB, MSO og BA sidder for bordenden. Afsættet er bilag 4 til byrådsindstillingen om de gældende Aarhusmål (juni 2018), hvor det bl.a. beskrives, at
der er behov for at videreudvikle Aarhus Kommunes datagrundlag, hvis vi skal kunne belyse Aarhusmålene godt.
Og her har kommunen et stort videnshul vedr. de unge,
som Ungeprofilen skal hjælpe med at dække.
Målgruppen for undersøgelsen er unge, som enten er i
gang med en ungdomsuddannelse eller forberedende
grunduddannelse, samt unge, som ikke er i beskæftigelse
eller uddannelse, svarende til Danmarks Statistiks NEETgruppering. I første omgang afgrænses målgruppen til de
15-24-årige.
Som kommune kan vi være med til at understøtte ungdomsuddannelserne i, hvordan sundhed og trivsel kan
styrkes, herunder initiativer vi ved har en positiv betydning for de unges sundhedsadfærd (røgfrihed, gratis vand
til fester mv.). Ungeprofilen kan synliggøre – hvor de unge
kan have brug for en hjælpende hånd. Det kan bruges
som redskab til at kortlægge behov for handling (kommunalt og lokalt).
Centrale temaer
De særlige temaer, som de tre magistratsafdelinger i fællesskab vil sætte fokus på som et led i præsentation af
data fra Ungeprofilen vil f.eks. være:
➢ Mental sundhed
➢ En sundere alkoholkultur
➢ Fritidsliv for unge

Klik her for at angive tekst.
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➢ Øget forældreinvolvering (Islandsmodellen) –
hvordan bruger vi erfaringerne med forældreinvolvering fra folkeskolen på ungdomsuddannelserne?
Når resultaterne af Ungeprofilen foreligger i februar udarbejdes en pressemeddelelse med resultaterne og perspektiver fra uddannelsesinstitutioner og elevrådsrepræsentanter som afsæt for debat.

4. Effekt
5. Ydelse
6. Organisering
7. Ressourcer
-

Sagsnummer: 20/014012-28

Antal tegn: 3.505

Unge, Job og Uddannelse

Sagsbehandler: Anders Skov
Tlf.: 51 57 59 93
E-post: ands@aarhus.dk

Klik her for at angive tekst.
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Emne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato:

23. november 2020

Mødetid:
Mødested:

Kl. 17.00 – 19.00
Virtuelt via Microsoft Teams (brug link i
mødeindkaldelse)

13. november 2020
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SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
Fagligt Sekretariat
Aarhus Kommune

Dagsorden kort:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra udvalgets møde den 11. november 2020
3. Evt. Byrådshenvist sag: Svar på forslag fra SF om at alle
aarhusianere har ret til et hjem – også hjemløse
4. Evt. Byrådshenvist sag: Ankestyrelsens Danmarkskort på
det sociale område 2019
5. Evt. Byrådshenvist sag: Rammeaftale 2021-2022 på det
specialiserede social- og specialundervisningsområde
6. Evt. Byrådshenvist sag: Svar på forslag fra Børne-og ungebyrådet om ret til at kende børn og unges rettigheder
7. Temamøder 2021
8. Orienteringspunkter
9. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
10. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.
Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 17.00 – 17.03 (3 min.)

-

Bilag:
Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den
23. november 2020.

2. Referat fra udvalgets møde den 11. november 2020
Baggrund/formål: Udvalget orienteres om referatet fra det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Ledelse & Politisk betjening
Jægergården,
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 99 39
Direkte e-mail:
sobrj@aarhus.dk/

geja@aarhus.dk
Sag: 20/026037-1
Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert

Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 23. november 2020.docx

Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 17.03 – 17.05 (2 min.)

-

Bilag:
Referat fra mødet den 11. november 2020

3. Evt. Byrådshenvist sag: Svar på forslag fra SF om at alle
aarhusianere har ret til et hjem – også hjemløse
Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 18. november
2020 henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget
Metode: Udvalget skal konkludere på sagen
Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 17.05 – 17.25 (20 min.)
Bilag:

4. Evt. Byrådshenvist sag: Ankestyrelsens Danmarkskort
på det sociale område 2019
Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 18. november
2020 henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget
Metode: Udvalget skal konkludere på sagen
Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 17.25 – 17.45 (20 min.)
Bilag:

5. Evt. Byrådshenvist sag: Rammeaftale 2021-2022 på det
specialiserede social- og specialundervisningsområde
Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 18. november
2020 henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget

13. november 2020
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Metode: Udvalget skal konkludere på sagen
Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 17.45 – 18.05 (20 min.)
Bilag:

6. Evt. Byrådshenvist sag: Svar på forslag fra Børne-og ungebyrådet om ret til at kende børn og unges rettigheder
Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 18. november
2020 henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget
Metode: Udvalget skal konkludere på sagen
Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 18.05 – 18.25 (20 min.)
Bilag:

7. Temamøder 2021
Baggrund/formål: I foråret besluttede udvalget, at der i 2020
skulle gennemføres temamøder, som skulle give mulighed for
mere omfattende drøftelser i kombination med besøg hos relevante parter for MSB. Der har i 2020 været afholdt to temamøder, som begge grundet COVID-19 har været afholdt virtuelt.
Der skal således træffes beslutning om, hvorvidt temamøderne
skal fortsætte i 2021.
Metode: Udvalget skal beslutte om temamøderne skal fortsætte i
2021
Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 18.25 – 18.35 (10 min.)
Bilag:
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8. Orienteringspunkter
A) Eventuel orientering
Baggrund/formål: Eventuel orientering
Metode: Mundtlig orientering
Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen
Tid: 18.35 – 18.40 (5 min.)

9. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
Baggrund/formål: På hvert udvalgsmøde forelægges udvalget
en liste med kommende kurser, konferencer og aktiviteter, der er
mulighed for at deltage i.
Ligeledes præsenteres udvalget for de sager, som er på vej til behandling i byrådet fra Sociale Forhold og Beskæftigelse.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 18.40 – 18.45 (5 min.)
Bilag:
-

Kurser og konferencer
Sager på vej til byrådet

10. Evt.
Baggrund/formål: Udvalget drøfter eventuelt øvrige sager.
Metode: Mundtlig drøftelse.
Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 18.45 – 18.50 (5 min.)
Bilag:
Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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Bordrunde

