
Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

26-11-2020 14:00

Digitalt møde via Microsoft Teams



Indhold

Kategori - Til godkendelse

Punkt 1: Dagsorden 1

Punkt 2: Referat 1

Kategori - Til orientering

Punkt 3: Projekt Ikaros: Et samarbejde mellem RM og UJU 2

Punkt 4: Benchmarkingopgørelsen 3

Punkt 5: Orientering vedrørende videreførelse af ordning for psykiatriske brobyggere

2021 4

Punkt 6: Orientering fra Magistraten 5

Punkt 7: Orientering om udvalgsmødet 6

Punkt 8: Bordrunde 7



Punkt 1: Dagsorden

Punkt 2: Referat

1 / 7



Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

17-11-2020 10:30

Digitalt møde via Microsoft Teams

Punkt 2, Bilag 1: Referat - Rådmandsmøde - 17112020.pdf



Indhold

Kategori - Til godkendelse

Punkt 1: Dagsorden 1

Beslutning for Punkt 1: Dagsorden 1

Punkt 2: Referat 1

Beslutning for Punkt 2: Referat 1

Kategori - Til orientering

Punkt 3: Ungeprofilen 1

Beslutning for Punkt 3: Ungeprofilen 1

Punkt 4: Orientering fra Magistraten 1

Beslutning for Punkt 4: Orientering fra Magistraten 1

Punkt 5: Orientering om udvalgsmødet 1

Beslutning for Punkt 5: Orientering om udvalgsmødet 2

Punkt 6: Bordrunde 2

Punkt 2, Bilag 1: Referat - Rådmandsmøde - 17112020.pdf



Punkt 1: Dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Referat

Beslutning for Punkt 2: Referat

Referatet blev godkendt.

Punkt 3: Ungeprofilen

Beslutning for Punkt 3: Ungeprofilen

Aarhus Kommune har indgået et samarbejde med ungdomsuddannelser og FGU om
Ungeprofilen for at skabe viden om unges sundhed og trivsel som afsæt for handling.

Det indstilles:
At 1) Rådmanden tager orienteringen til efterretning - herunder de i afsnit 3 nævnte
temaer.

VJ præsenterede indstillingen.

Mødekredsen drøftede perspektiverne ved samarbejdet og den konkrete undersøgelse.
Herunder:

• KW bemærkede, at undersøgelsen skal tage højde for sociale baggrundsvariable -
så som 'forældres uddannelsesniveau'.
• KW bemærkede også, at undersøgelsen skal tage højde for, om den unge har haft
sin opvækst i Aarhus eller ej. Det kan være et relevant parameter, eftersom der er
mange unge tilflyttere i Aarhus.

KW tog orienteringen til efterretning med ovenstående bemærkninger.

Punkt 4: Orientering fra Magistraten

Beslutning for Punkt 4: Orientering fra Magistraten

KW orienterede om det seneste (16.11.20) møde i Magistraten. Herunder:

• KW orienterede om centrale pointer i Magistratens erfaringsopsamling. KW
bemærkede, at Magistraten - i fremtiden - vil dagsordensætte flere åbne
temadrøftelser. I den forbindelse ønskede KW, at MSB udarbejder en oversigt
med mulige MSB-temaer, som er velegnede til drøftelse i Magistraten i 2021. FS
følger op.
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Punkt 5: Orientering om udvalgsmødet

Beslutning for Punkt 5: Orientering om udvalgsmødet

Mødekredsen drøftede dagsordenen for det kommende møde i Social- og
Beskæftigelsesudvalget d. 23. november 2020.

Punkt 6: Bordrunde
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 Orientering  side 1 af 4  

Indstilling 

 

Orientering om Projekt Ikaros: Et samarbejde mel-

lem Region Midt og Unge Job og Uddannelse     

 

1. Resume  

Region Midt og Unge Job og Uddannelse (UJU) er blevet 

enige om at starte et samarbejde op omkring koordinering 

af psykiatrisk behandling og de uddannelses- og beskæfti-

gelsesrettede indsatser for unge med bipolar lidelse. 

Samarbejdet er blandt andet inspireret af det eksisterende      

Morfeus-projekt mellem Region Midt og Aarhus Kommune 

om beskæftigelsesrettede indsatser for borgere med skizo-

freni. Projektet bygger desuden på UJUs mangeårige sam-

arbejde med private virksomheder om oplæring af unge 

med psykiske udfordringer. 

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

At 1) Rådmanden tager orienteringen til efterretning.  

 

3. Baggrund 

Region Midt har afsat finansiering til oprettelse af en in-

tensiveret behandling af nydiagnosticerede bipolare. 

I den forbindelse kontaktede Region Midt i foråret 2020 

UJU med henblik på at etablere et samarbejde omkring 

beskæftigelse og uddannelse for disse unge. I løbet af ef-

teråret 2020 har der været en række samarbejdsmøder. 

 

Følgende ramme for samarbejdsprojektet er aftalt: 

• Projektets navn: Ikaros 

• Projektperiode: Projektet starter 1. februar 2021 og 

løber til og med 31. januar 2023. Opstartsperioden 

fra 1. februar 2020 og 3 mdr. frem har karakter af 

Til Rådmand Kristian Würtz 

Fra Unge Job og Uddannelse 

Dato 26. november 2020 
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 Orientering  side 2 af 4 

et pilotprojekt omkring et begrænset antal unge. Er-

faringerne fra den indledende prøvehandling skal 

benyttes til eventuel tilpasning af projektet.  

• Ramme for samarbejde: Det er aftalt, at samarbej-

det skal understøttes af tankerne bag/erfaringerne 

med koblingskompetencer og Kuvertmodel fra UJU.  

• Målgruppen: Unge i aldersgruppen 18-29, der er 

nydiagnosticeret med bipolar lidelse, og som har 

brug for offentlig forsørgelse. Det forventes, at den 

unge er et sted i behandlingsindsatsen, hvor det er 

meningsgivende i en eller anden grad at orienterer 

sig mod uddannelse og arbejde. Forventningen er, 

at målgruppen for samarbejdet er 80 unge om året.                                                                                      

 

Det er desuden aftalt, at UJU tager ansvar for at skabe 

smidig kontakt mellem psykiatri og Jobcenter, hvis der er 

borgere, der aldersmæssigt ligger udenfor målgruppen. 

 

4. Effekt 

Det forventes, at den unge vil opleve en mere sammen-

hængende indsats via koordineringen af behandlings- og 

beskæftigelsesplan. Det vil fremme den unges mulighed 

for at udvikle sig i et mere optimalt tempo med færre 

(sygdoms)afbrud og følelse af nederlag. Med større mulig-

hed for at opnå hel- eller delvis selvforsørgelse. 

 

Projektet Ikaros rækker ud til byens virksomheder med et 

tilbud om undervisning fra regionens fagprofessionelle. 

Projektet har derudover fokus på en helhedsorienterede 

indsats ved bl.a. at inddrage de frivillige organisationer.  

 

Samarbejdet er et element i UJUs arbejde med Bæredyg-

tighedsplanen2030, hvor UJU er ansvarlig for temaet om 

at få flere unge i job og uddannelse.  

   

5. Ydelse 

Projektet Ikaros bygger på tre elementer: 

• En koordineret indsats: Projekt Ikaros skal sikre 

tættere koordinering mellem behandlingstilbud og 

uddannelses-/beskæftigelsesrettede indsatser. Den 

tættere koordinering skal sikre, at de unge får mere 

sammenhængende og smidige indsatser.  
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• Vidensopbygning og -formidling: Projekt Ikaros har 

fokus på at klæde virksomheder/uddannelses-

institutioner på i forhold til at til at kunne rumme 

målgruppens særlige udfordringer. Regionen fore-

står undervisning af både virksomheder og kommu-

nale medarbejdere.  

• Inddragelse af civilsamfund: UJU ønsker at inddrage 

foreningerne HUSRUM og Headspace i arbejdet med 

en helhedsorienteret indsats for målgruppen.  

 

6. Organisering  

Projektet Ikaros er organisatorisk forankret på Ungecen-

tret Kalkværksvej i UJU.  

 

UJU arbejder på at nedsætte en følgegruppe til projektet 

på tværs af Region, Kommune, Civilsamfund, brugerorga-

nisationer og erhvervsliv. Følgegruppen skal følge og give 

input til det konkrete samarbejde samt danne basis for et 

strategisk samspil om at få flere psykisk sårbare unge tæt-

tere på job og uddannelse.  

 

UJU har kontaktet Sinds formand Knud Kristensen, der har 

udtrykt stor interesse for projektet og Sind vil gerne indgå 

i følgegruppen.  

 

7. Ressourcer 

Region Midt har afsat finansiering til oprettelse af en in-

tensiveret behandling af nydiagnosticerede bipolare. Som 

en del heraf afsætter Region Midt, 1 medarbejder 2 dage 

ugentlig til at indgå som den regionale partner i samarbej-

det med Aarhus Kommune. Øvrige medarbejdere fra ”de 

bipolare teams” vil blive inddraget undervejs. 

 

UJU har inden for den eksisterende økonomiske ramme 

prioriteret en projektkoordinator/tovholder svarende til 1½ 

dag om ugen. Desuden skal medregnes ekstra træk på 

medarbejderressourcer (udvalgte uddannelses-/ jobkonsu-

lenter) med et merforbrug på 1 dag om ugen (estimat). 

 

 

Sagsnummer: 20/103668-1 

Unge Job og Uddannelse 

 Antal tegn: 4936 

 Sagsbehandler: Susanne Gammelgaard 
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 Tlf.: 40 12 44 50 

E-post: suga@aarhus.dk  
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Ny benchmarkmåling side 1 af 3  

Indstilling 

 

Ny rangliste fra Beskæftigelsesministeriet 

Beskæftigelsesministeriet har medio november offentlig-

gjort en ny benchmarkingopgørelse, som ranglister kom-

munernes resultater på beskæftigelsesområdet. 

 

1. Resume  

Beskæftigelsesministeriets benchmarkingopgørelse har 

baggrund i aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats, 

hvor der sættes fokus på kommunernes resultater og ak-

tive indsats. Den første opfølgning i forhold til skærpet til-

syn er dog udsat til april 2022 på grund af COVID-19. Det 

betyder, at den aktuelle opgørelse skal anvendes som en 

indikator for udviklingen i Aarhus og ikke et endeligt resul-

tatmål. 

 

Hovedresultater: 

• På den samlede rangliste er Aarhus placeret som nr. 

40 på landsplan, nr. 2 blandt 6-byerne og nr. 3. i 

Østjylland. 

• Aarhus er rykket 6 pladser tilbage på ranglisten i 

forhold den forrige rangliste fra efteråret 2019.  

• Opgørelsen viser, at der er 50 flere på offentlig for-

sørgelse end forventet på baggrund af rammevilkå-

rene. Det er en tilbagegang i forhold til opgørelsen 

fra efteråret 2019, hvor der var 290 færre på of-

fentlig forsørgelse end forventet. 

• Det er svært at anvende opgørelsen til læring, her-

under om hvor Jobcentret gør det godt og mindre 

godt. På et meget overordnet niveau viser opgørel-

sen dog, at resultaterne er bedst på sygedagpenge-

området, mens Aarhus har dårligere resultater på 

kontanthjælpsområdet. På dagpengeområdet er re-

sultatet derimod næsten som forventet. 

Til Rådmanden 

Fra Mål, Økonomi og Boliger 

Dato 20. november 2020 
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2. Beslutningspunkter 

Til orientering 

 

3. Baggrund 

Beskæftigelsesministeriets benchmarkingopgørelse har 

baggrund i aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats. 

Her sættes der øget fokus på kommunernes resultater og 

aktive indsats. Resultaterne følges med halvårlige bench-

markingopgørelser, mens den aktive indsats følges med 

løbende fokusmålinger vedrørende samtaler og tilbud til 

langtidsforsørgede. De kommuner, som har dårlige resul-

tater og som ikke overholder fokusmålene kan komme un-

der skærpet tilsyn og kan i sidste ende sættes under admi-

nistration, hvis det ikke lykkes at genoprette indsatsen. 

 

På grund af COVID-19 og suspenderingen af beskæftigel-

sesindsatsen i foråret er benchmarkingopgørelsen fra april 

2020 indstillet. Endvidere er den første opfølgning i forhold 

til skærpet tilsyn udsat til april 2022. 

 

4. Effekt 

Den aktuelle benchmarkingopgørelse viser, at der i perio-

den 2. halvår 2019 – 1. halvår 2020 er 22.980 fuldtidsper-

soner på offentlig forsørgelse, hvilket svarer til en ydelses-

grad i befolkningen (16-66 år) på 9,28%. Ifølge VIVE’s 

benchmarkingmodel, som tager udgangspunkt i kommu-

nens rammevilkår, herunder både befolkningssammensæt-

ningen og det lokale arbejdsmarked, forventes 22.930 

fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, svarende til en 

ydelsesgrad på 9,26%. 

 

Det betyder, at antallet af offentligt forsørgede og ydelses-

graden i Aarhus er cirka som forventet på baggrund af 

kommunens rammevilkår. Aarhus’ resultat medfører en 

placering som nr. 40 ud af 98 kommuner på Beskæftigel-

sesministeriets rangliste for alle ydelser. 

 

I den sidste benchmarkingopgørelse fra efteråret 2019 var 

Aarhus placeret som nr. 34 på ranglisten med 290 færre 

på offentlig forsørgelse end forventet. På ranglisten fra ef-

teråret 2019 var Aarhus også placeret højest blandt 6-
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byerne og nr. 3 i Østjylland. På den nye rangliste er Aar-

hus fortsat nr. 3 i Østjylland, men er rykket ned som nr. 2 

blandt 6-byerne. 

 

5. Ydelse 

- 

6. Organisering  

- 

7. Ressourcer 

- 

 

 

 

Bilag  

Bilag 1: Notat vedr. ny benchmarkingopgørelse fra Be-

skæftigelsesministeriet 

  

 

Tidligere beslutninger 

- 

 

 

Mål, Økonomi og Boliger 

Tlf.: 89 40 20 00 

 Antal tegn: Klik her for at angive tekst. 

 Sagsbehandler: Steinar Stefansson 

Tlf.: 87 13 37 19 

E-post: stest@aarhus.dk 
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Side 1 af 4 
Ny benchmarkingopgørelse fra Beskæftigelsesministeriet 

 

Beskæftigelsesministeriet har medio november 2020 offentliggjort en ny 

benchmarkingopgørelse, som ranglister kommunerne efter antal offentligt 

forsørgede i perioden 2. halvår 2019 – 1. halvår 2020 sammenholdt med det 

forventede antal på baggrund af kommunens rammevilkår. 

 

Baggrund 

Beskæftigelsesministeriets benchmarkingopgørelse har baggrund i aftalen 

om en forenklet beskæftigelsesindsats, hvor der sættes fokus på kommuner-

nes resultater og aktive indsats. De kommuner, som har dårlige resultater og 

som ikke giver en aktiv indsats til borgerne, kan blive underlagt et skærpet 

tilsyn. Den første opfølgning i forhold til skærpet tilsyn er dog udsat til april 

2022 på grund af COVID-19. April 2022-opfølgningen vil tage udgangspunkt 

i kommunernes resultater og indsats igennem 2021. 

 

Hovedresultater 

• I den nye opgørelse er Aarhus placeret som nr. 40 på landsplan, nr. 

2 blandt 6-byerne og nr. 3. i Østjylland. 

• Opgørelsen viser, at der samlet set er 50 flere på offentlig forsør-

gelse end forventet på baggrund af rammevilkårene i Aarhus. 

• På baggrund af rammevilkårene forventes 9,26% af befolkningen i 

Aarhus at være på offentlig forsørgelse. Den faktiske andel er 

9,28%, hvilket er 0,02%-point højere end forventet. 

• I forhold til den seneste opgørelse fra 2019 har Aarhus rykket 6 

pladser tilbage på den samlede liste – og er gået fra at have 290 

færre på offentlig forsørgelse end forventet til at have 50 flere. 

• Fordelt på de tre hovedgrupper af ydelseskategorier, er Aarhus 

bedst placeret på sygedagpengeområdet, hvor der er 200 færre på 

offentlig forsørgelse end forventet. Herefter kommer dagpengeområ-

det med 50 flere end forventet og kontanthjælpsområdet med 200 

flere end forventet. 

• På sygedagpengeområdet er Aarhus placeret som nr. 27 på lands-

plan, på dagpengeområdet som nr. 50 og på kontanthjælpsområdet 

som nr. 58. 

 

Resultater for alle ydelser samlet set 

Benchmarkingopgørelsen viser resultaterne dels for alle ydelser og dels op-

delt på tre hovedgrupper af ydelser. Det skal bemærkes, at ansatte i fleksjob 

og borgere på førtidspension ikke indgår i benchmarkingopgørelsen. 

 

Tabellen nedenfor viser hovedresultaterne for 6-byerne i den seneste bench-

markingopgørelse fra Beskæftigelsesministeriet.  

 

SOCIALE FORHOLD OG 

BESKÆFTIGELSE 
Mål, Økonomi og Boliger 

Aarhus Kommune 

MØB Effekt og Økonomi Y 

Jægergården, Værkmestergade 

15 B 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte telefon: 87 13 37 19 

 

Direkte e-mail: 

stest@aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Steinar Stefansson 
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For Aarhus viser opgørelsen, at der i perioden 2. halvår 2019 – 1. halvår 

2020 er 22.980 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, hvilket svarer til en 

ydelsesgrad i befolkningen (16-66 år) på 9,28%. Ifølge VIVE’s benchmar-

kingmodel, som tager udgangspunkt i kommunens rammevilkår, herunder 

både befolkningssammensætningen og det lokale arbejdsmarked, forventes 

22.930 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, svarende til en ydelsesgrad 

på 9,26%.  

 

Det betyder, at antallet af offentligt forsørgede og ydelsesgraden i Aarhus er 

cirka som forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Aarhus’ resul-

tat medfører en placering som nr. 40 ud af 98 kommuner på Beskæftigelses-

ministeriets rangliste for alle ydelser. 

 

I den sidste benchmarkingopgørelse fra efteråret 2019 var Aarhus placeret 

som nr. 34 på ranglisten med 290 færre på offentlig forsørgelse end forven-

tet. På ranglisten fra efteråret 2019 var Aarhus også placeret højest blandt 

6-byerne og nr. 3 i Østjylland. På den nye rangliste er Aarhus fortsat nr. 3 i 

Østjylland, men er rykket ned som nr. 2 blandt 6-byerne. 

 

Tabel 1. Benchmarkingopgørelsen for 6-byerne for perioden 2. halvår 2019 

– 1. halvår 2020 

 
Forventet og faktisk antal fuldtidspersoner 

på offentlig forsørgelse 

Forventet og faktisk andel fuldtidspersoner 

på offentlig forsørgelse 

Placering 

på bench-

markrangli-

sten 

 
Forventet 

antal 

Faktisk  

antal 

Forskel mellem 

forventet og 

faktisk antal 

Forventet 

andel (pct.) 

Faktisk an-

del (pct.) 

Forskel mellem 

forventet og fak-

tisk andel (pct. 

point) 

Esbjerg 7.030 6.950 -80 9,48 9,38 -0,10 28 

Aarhus 22.930 22.980 50 9,26 9,28 0,02 40 

Randers 6.690 6.770 80 10,69 10,81 0,12 52 

Aalborg 14.560 14.810 250 9,87 10,04 0,17 61 

København 43.070 44.010 940 9,08 9,28 0,20 63 

Odense 14.840 15.130 290 10,61 10,82 0,21 66 

Kilde: Jobindsats.dk/STAR 
Anm.: Målingen er baseret på Beskæftigelsesministeriets benchmarkanalyse, som 
sammenligner kommunens andel på offentlig forsørgelse med det niveau, kommu-
nen kan forventes at have på baggrund af kommunens rammevilkår som beregnet i 
VIVEs benchmarkingmodel. Førtidspension og fleksjob indgår ikke i opgørelsen af 
antal offentligt forsørgede.  
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Resultater fordelt på ydelsesgrupper 

I benchmarkingopgørelsen kan resultaterne også opdeles på tre hovedgrup-

per af ydelser. Opgørelsen viser følgende: 

 

Dagpengeområdet: 

På dagpengeområdet viser benchmarkingopgørelsen, at Aarhus er den 6-

by, hvor der forventes højest ydelsesgrad (dvs. andel af befolkningen i al-

dersgruppen 16-66 år, som modtager a-dagpenge). Den faktiske ydelses-

grad er 0,02%-point højere end forventet, hvilket svarer til, at der i Aarhus er 

50 flere dagpengemodtagere målt i fuldtidspersoner end forventet i perioden 

2. halvår 2019 – 1. halvår 2020. 

 

 
 

Kontanthjælpsområdet: 

Kontanthjælpsområdet dækker over en række forskellige ydelsesgrupper, 

herunder kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering 

og forrevalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse. 
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Opgørelsen viser, at Aarhus er den 6-by, hvor der forventes den næst lave-

ste ydelsesgrad på kontanthjælpsområdet. Den faktiske ydelsesgrad er 

0,08%-point højere end forventet, hvilket svarer til, at der i Aarhus er 200 

flere fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse inden for kontanthjælpsområ-

det end forventet. 

 

Sygedagpengeområdet: 

Sygedagpengeområdet dækker over sygedagpengemodtagere og borgere i 

jobafklaringsforløb. 

 

Opgørelsen viser, at Aarhus er den 6-by, hvor der forventes 4. laveste ydel-

sesgrad på sygedagpengeområdet. Den faktiske ydelsesgrad er 0,08%-point 

lavere end forventet, hvilket svarer til, at der i Aarhus er 200 færre fuldtids-

personer på offentlig forsørgelse inden for sygedagpengeområdet end for-

ventet. 
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Orientering 

 

Orientering vedrørende videreførelse af 

ordning for psykiatriske brobyggere 2021  

 

1. Resume  

I 2018 etablerede Aarhus Kommune en brobyggerordning i 

forhold til regionspsykiatrien.  

Ordningen skulle medvirke til at sikre bedre overgang for 

borgerne fra behandling i psykiatrien til støtte i kommunalt 

regi. 

Ordningen blev etableret som forsøgsordning i to år og 

med to socialrådgivere som brobyggere. Ordningen blev 

finansieret indenfor Socialforvaltningens ramme. Der var 

tale om en forsøgsordning for en to-årig periode. 

Den blev forlænget i et år i 2020 ved beslutning af drifts-

chefen for Voksne, Job og Handicap. 

Ordningen dækker samarbejde med tre driftsområder her-

under unge- og voksenmyndighederne i Unge, Job og Ud-

dannelse og Voksne, Job og Handicap samt udførerområ-

det i Job, Udsatte og Socialpsykiatri. 

Gennem et samarbejde mellem de tre driftsområder er det 

aftalt, at ordningen med to brobygger rådgivere viderefø-

res i 2021 med en tilpasning af opgaveporteføljen. Der 

gennemføres ligeledes en evaluering af ordningen i august 

2021 med henblik på at fastlægge ordningens videre frem-

tid fra 2022. 

 

2. Beslutningspunkter 

At 1) rådmanden tager orienteringen om videreførelse af 

brobyggerordningen i 2021 og herunder ændringen af op-

gaven og den påtænkte evaluering til efterretning 

 

Til Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse 

Fra Voksne, Job og Handicap 

Dato 20. november 2020 
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3. Baggrund 

Med rådmandsindstilling om Brobygning i Psykiatrien af 8. 

november 2017 blev det besluttet, at der pr. 1. januar 

2018 blev ansat to psykiatriske brobyggere for en forelø-

big to-årig periode. Indsatsen blev finansieret indenfor So-

cialforvaltningens ramme og var forankret i det daværende 

driftsområde Socialpsykiatri og udsatte Voksne. 

 

I forbindelse med omorganiseringen til Borgernes MSB 

blev ordningen lagt i Voksne, Job og Handicap.  

 

Forud for ordningens udløb den 31. december 2019 beslut-

tede Voksne, Job og Handicap at forlænge ordningen i 

2020 ved finansiering med centrale midler fra driftsområ-

det for i 2020 at se nærmere på ordningens relevans for 

driftsområdet. 

 

I 2020 er der sideløbende med ordningen pågået drøftel-

ser mellem Job, Udsatte og Socialpsykiatri, Unge, Job og 

Uddannelse og Voksne, Job og Handicap om ordningens 

eventuelle fortsættelse og dens opgaver og rammer. Her-

under hvilken effekt Aarhus Kommune har af ordningen 

samt den fremadrettede finansiering, da brobyggerne løser 

opgaver på tværs af de tre driftsområder 

 

Det er vurderet, at den kommunale brobyggerordning med 

to rådgivere bør videreføres i 2021. For at tilpasse ordnin-

gen til Borgernes MSB reformuleres opgaveporteføljen, 

således der kommer mere fokus på jobperspektivet for 

borgere, der går fra behandling i regionspsykiatrien til 

støtte i kommunalt regi.  

 

Det betyder, at nogle af de opgaver brobyggerne løser i 

dag enten skal varetages af rådgivere, der er ansat i regi-

onspsykiatrien efter nærmere aftale med regionen eller af 

unge- og voksenmyndigheden i henholdsvis Unge, Job og 

Uddannelse og Voksne, Job og Handicap. 

 

4. Effekt 

Brobyggerne bidrager til bedre brugeroplevet effekt for 

unge og voksne borgere, der efter udskrivning fra regions-

psykiatrien skal have en opfølgende indsats inden for be-
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skæftigelse- og socialområdet. Samtidig bidrager ordnin-

gen til færre færdigbehandlingsdage, idet det forudsættes, 

at der med Psykiatriens Hus, de nye mellemformer og an-

dre tiltag også bliver flere pladser i kommunal regi. 

Det er forventningen, at sagstallet på årsbasis vil være 

omkring 250 sager. 

 

5. Ydelse 

Brobyggerne skal, via tydeligt samarbejde og dialog mel-

lem både unge- og voksenmyndighederne og jobindsatsen 

i Job, Udsatte og Socialpsykiatri, varetage opgaven med at 

skabe bro for borgere, der, efter endt behandling i regi-

onspsykiatrien, skal støttes til at komme i beskæftigelse 

og komme retur til egen bolig eller få en nyt sted at bo 

med relevant støtte tilknyttet. 

 

Der udformes konkret funktions- og opgavebeskrivelse for 

de to stillinger i løbet af december måned 2020 i et sam-

arbejde mellem de tre involverede driftsområder. 

 

Det ene årsværk afsættes til ovenstående opgave om job-

indsats, mens det andet årsværk bruges til at fortsætte de 

nuværende opgaver, men i reduceret omfang. 

Der vil være fokus på borgeren aktive inddragelse i indsat-

sen. Herved styrkes borgerens tryghed i forhold til livet 

efter indlæggelsen. Borgeren vil kunne tilbydes forskellige 

tilgange som f.eks. Åben Dialog og peer-støtte. 

 

Målgruppen for tiltaget er afgrænses i forhold til de indsat-

ser, der i øvrigt er på de forskellige afsnit på afdeling P, Q 

og R. 

 

6. Organisering  

Brobyggerordningen er placeret i Rådgivning og Visitation, 

Voksne i Voksne, Job og Handicap og brobyggeren refere-

rer til afdelingsleder i voksenmyndigheden. 

 

Ordningen følges løbende internt, ligesom den drøftes på 

kaffemøder med regionspsykiatrien. 

 

I august 2021 gennemføres en evaluering af ordningen 

med henblik på at fastlægge om ordningen skal viderefø-
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res i 2022. Evalueringen vil blandt andet have fokus på 

muligheden for udvidelse af brobyggerfunktion til ung-

doms- og retspsykiatri og rumme en vurdering af, om bro-

byggerfunktionen er blevet erstattet af andre samarbejds-

relationer, eller der kan findes en mere effektiv løsning i 

forhold til det konkrete samarbejde om borgeren mellem 

regionspsykiatri og kommune. 

 

7. Ressourcer 

Brobyggerne var oprindeligt finansieret indenfor Socialfor-

valtningens ramme. Der var tale om en forsøgsordning for 

en to-årig periode. 

 

I 2020 har Voksne, Job og Handicap finansieret indsatsen 

via centrale midler.  

 

Finansieringen af de to brobyggerstillinger i 2021 sker i et 

samarbejde mellem de tre involverede driftsområder. 

Job, Udsatte og Socialpsykiatri finansierer den ene stilling 

Den anden stilling finansieres ved 25% fra Unge, Job og 

Uddannelse og 75% fra Voksne, Job og Handicap. 

 

Ordningen evalueres i 2021 med henblik på vurdering af, 

om den skal videreføres med den aftalte finansiering og de 

opgaver, der er beskrevet.  

 

 

Underskrift driftschef, Natascha Mannemar Jensen 

 

 

Tidligere beslutninger 

Indstilling af 8. november 2017 ”Brobygning i Psykiatrien” 

 

Sagsnummer: 17/017506-31 

Voksne, Job og Handicap 

 Antal tegn: Klik her for at angive tekst. 

 Sagsbehandler: Natascha Mannemar Jensen 

E-post: nmj@aarhus.dk  
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Em-
ne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 23. november 2020
Mødetid: Kl. 17.00 – 19.00
Mødested: Virtuelt via Microsoft Teams (brug link i 

mødeindkaldelse)

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra udvalgets møde den 11. november 2020
3. Byrådshenvist sag: Svar på forslag om at alle aarhusianere 

har ret til et hjem – også hjemløse
4. Byrådshenvist sag: Godkendelse af Rammeaftale 2021-

2022 for det specialiserede socialområde
5. Temamøder 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: 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 sene-
ste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 17.03 – 17.05 (2 min.)

Bilag:

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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- Referat fra mødet den 11. november 2020

3. Byrådshenvist sag: Svar på forslag om at alle aarhusia-
nere har ret til et hjem – også hjemløse

Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 18. 
november 2020 sagen til behandling i Social- og Beskæftigelses-
udvalget.

Der er anmodet om foretræde til sagen af Ove Abildgaard på veg-
ne af Forening Oplysning Om Gadeliv. Dette er blevet imødekom-
met af formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

Metode: Udvalget skal konkludere på sagen 

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 17.05 – 17.30 (25 min.)

Bilag:
- Indstilling
- Bilag 1: Beslutningsforslag
- Byrådsdebat
- Meningstilkendegivelse Ove Abildgaard
- Bilag 1 til meningstilkendegivelse
- Bilag 2 til meningstilkendegivelse
- Besvarelse af spørgsmål fra Byrådsdebatten

4. Byrådshenvist sag: Godkendelse af Rammeaftale 2021-
2022 for det specialiserede socialområde

Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 18. 
november 2020 sagen til behandling i Social- og Beskæftigelses-
udvalget.

Metode: Udvalget skal konkludere på sagen

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 17.30 – 17.50 (20 min.)

Bilag: 
- Indstilling
- Bilag 1: Udkast til Rammeaftale 2021-22
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- Bilag 2: Høringssvar Handicaprådet Rammeaftale 2021-22
- Bilag 3: Høringssvar MBU Rammeaftale 2021-22
- Bilag 4: Høringssvar MSO Rammeaftale 2021-22
- Meningstilkendegivelse LEV Aarhus
- Notat MSB
- Byrådsdebat
- Besvarelse af spørgsmål fra Byrådsdebatten

5. 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 rele-
vante parter for MSB. Der har i 2020 været afholdt to temamø-
der, 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: 17.50 – 18.00 (10 min.)

Bilag: 
- Forklæde

6. Orienteringspunkter

A) Orientering om Kilebo

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om seneste nyt 
vedr. Kilebo

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 18.00 – 18.10 (10 min.)

Bilag: 
- Fortroligt notat om Kilebo (lukket bilag)
- Bilag 1: Fortrolig analyse af Kilebo
- Bilag 2: Fortrolig oversigt over modeller for rekonstruktion
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Baggrund/formål: Det er tidligere besluttet, at Byrådet én 
gang årligt skal behandle en redegørelse om fattigdom.

Vedlagt er fattigdomsredegørelse 2020 samt oversigt over 
udsættelsessager 2019, der snarest vil tilgå Byrådet. 

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: 18.10 – 18.20 (10 min.)

Bilag: 
- Byrådsindstilling
- Redegørelse over udsættelsessager 2019

C) Flerårige samarbejdsaftaler med Frivilligcenter Aarhus

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om en kommende 
byrådsindstilling om flerårige samarbejdsaftaler med Frivillig-
center Aarhus. 

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 18.20 – 18.25 (5 min.)

Bilag: 
- Byrådsindstilling - Flerårige samarbejdsaftaler med Frivil-

ligcenter Aarhus

D) Erfaringsopsamling vedr. Team for Æresrelaterede 
Konflikter

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om erfaringsopsam-
ling vedr. Team for Æresrelaterede Konflikter.  

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 18.25 – 18.35 (10 min.)
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- Pressemeddelelse
- Erfaringsopsamling

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 be-
handling i byrådet fra Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 18.35 – 18.40 (5 min.)

Bilag:
- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet

8. Evt.

Baggrund/formål: Udvalget drøfter eventuelt øvrige sager. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 18.40 – 18.45 (5 min.)

Bilag: 
- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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Em-
ne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 9. december 2020
Mødetid: Kl. 16.45 – 18.45
Mødested: Virtuelt via Microsoft Teams (brug link i 

mødeindkaldelse)

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra udvalgets møde den 23. november 2020
3. Dialog med LEV
4. Evt. Byrådshenvist sag: Ankestyrelsens Danmarkskort på 

det sociale område 2019
5. Evt. Byrådshenvist sag: Beskæftigelsesplan 2021
6. Ny kulturpolitik for 2021 – 2024
7. Orienteringspunkter
8. Skriftlige orienteringer
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: 16.45 – 16.48 (3 min.)

Bilag: 
- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 9. 

december 2020.

2. Referat fra udvalgets møde den 23. november 2020

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om referatet fra det sene-
ste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 16.48 – 16.50 (2 min.)

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Fagligt Sekretariat
Aarhus Kommune

Ledelse & Politisk betjening
Jægergården, 
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 99 39

Direkte e-mail:
sobrj@aarhus.dk/
geja@aarhus.dk

Sag: 20/026037-1

Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert
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Bilag:
- Referat fra mødet den 23. november 2020

3. Dialog med LEV

Baggrund/formål: 

Metode: Dialog med repræsentanter fra LEV Aarhus

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 16.50 – 17.15 (25 min.)

Bilag: 

4. Evt. Byrådshenvist sag: Ankestyrelsens Danmarkskort 
på det sociale område 2019

Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 2. december 
2020 henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesud-
valget

Metode: Udvalget skal konkludere på sagen

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 17.15 – 17.40 (25 min.)

Bilag: 

5. Evt. Byrådshenvist sag: Beskæftigelsesplan 2021

Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 2. december 
2020 henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesud-
valget

Metode: Udvalget skal konkludere på sagen

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 17.40 – 18.05 (25 min.)

Bilag: 

Punkt 7, Bilag 2: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 9 dec.DOCX



25. november 2020
Side 3 af 5

6. Ny kulturpolitik for 2021 – 2024

Baggrund/formål:

Metode: Udvalget bedes komme med input til udkast til ny kul-
turpolitik 2021-2024

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 18.05 – 18.25 (20 min.)

Bilag: 

7. Orienteringspunkter

A) Eventuel orientering

Baggrund/formål: Eventuel orientering

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen

Tid: 18.25 – 18.30 (5 min.)

8. Skriftlige orienteringer

A) Orientering om nyt IT-system på beskæftigelsesområ-
det

Baggrund/formål: Udvalget orienteres skriftligt om nyt IT-
system til sagsbehandling og udbetaling af forsøgeydelser og 
enkeltydelser samt behandling af administrationssager på be-
skæftigelsesområdet.

Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan dis-
se stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er 
spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke. 

Bilag:

Punkt 7, Bilag 2: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 9 dec.DOCX



25. november 2020
Side 4 af 5B) Evaluering af Borgernes MSB

Baggrund/formål: Udvalget orienteres skriftligt om evalue-
ringen af Borgernes MSB. 

Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan dis-
se stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er 
spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke. 

Bilag:

C) Ny tilsynsstruktur i Voksne, Job og Handicap

Baggrund/formål:  I forbindelse med budgetforliget for 
2021 blev der afsat midler til en ny tilsynsstruktur i driftsom-
rådet Voksne, Job og Handicap. 

Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan dis-
se stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er 
spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke. 

Bilag:

D) Ny Kvalitetsenhed i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Baggrund/formål:  

Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan dis-
se stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er 
spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke. 

Bilag:

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 be-
handling i byrådet fra Sociale Forhold og Beskæftigelse.
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Ansvarlig: Sander Jensen 

Tid: 18.30 – 18.35 (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: 18.35 – 18.40 (5 min.)

Bilag: 
- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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