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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: Bæredygtighedsplanen – oplæg om videre
politisk proces
Beslutning for Punkt 3: Bæredygtighedsplanen – oplæg
om videre politisk proces
Nærværende indstilling afgiver en kort status for inddragelsesprocessen for
Bæredygtighedsplanen.
Det indstilles:
At 1) deltagerne på rådmandsmødet drøfter:
• Den kommende politiske proces - og herunder evt. inddragelse af Social- og
Beskæftigelsesudvalget
• Inddragelse af forligskredsen
• Fremsendelse af planen til forligskredsen samt den efterfølgende behandling i
Byrådet
At 2) Ifm. drøftelse af byrådsbehandlingen bør det overvejes, om der skal udarbejdes
konkrete investeringer, samt hvilket fokus der skal være på det forventet underskud.
EKH gjorde status for inddragelsesprocessen.
Mødekredsen drøftede den kommende politiske proces for og formidling (politisk) af
Bæredygtighedsplanen. Herunder:
• KW bemærkede, at der er behov for at have en samlet politisk involvering - fx i
forligskredsen - i Bæredygtighedsplanen.
• BHA betonede vigtigheden af, at MSB er skarpe på at balancere hhv. den faglige
og økonomiske bæredygtighed i formidlingen af Bæredygtighedsplanen.
• EKH vurderede i den forbindelse, at der skal udarbejdes et bilag, som kortlægger
andelen af borgere, der skal hjælpes for, at vi opnår økonomisk bæredygtighed.
MØB følger op.
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• KW bemærkede, at indledningen til Bæredygtighedsplanen skal italesætte, at
planen repræsenterer de faglige strategier og metoder, som MSB vurderer, kan
bidrage til at fremtidssikre det specialiserede socialområde. Planen er således ikke
endegyldig – men fungerer også som et udspil med invitation til løbende drøftelser
og inddragelse.
I den forbindelse skal indledningen også italesætte, at KW ser et behov for, at de
forebyggende indsatser udvides og styrkes fremadrettet, hvortil samarbejdet med
fx det almene område skal udvides. KW ønskede, at indledningen ajourføres, så
ovenstående pointer fremgår tydeligt. OL følger op
• KW ønskede endvidere, at det endelige materiale suppleres af et bilag, som
kortlægger de modtagne høringssvar. FS følger op.
• KW ønskede endeligt, at MSB skal tage stilling til perioden efter
byrådsbehandlingen af Bæredygtighedsplanen. Herunder hvilke (politiske)
orienteringer og inddragelsesprocesser vedr. planen, der skal
gennemføres på længere sigt. FS følger op.

Punkt 4: Genvurdering af forventet regnskab for MSB
efter oktober
Beslutning for Punkt 4: Genvurdering af forventet
regnskab for MSB efter oktober
Med denne indstilling fremsendes en genvurdering af Sociale Forhold og Beskæftigelses
forventede økonomiske regnskab for 2020 på det decentraliserede område.
Det indstilles:
At 1) opfølgningen på Sociale Forhold og Beskæftigelses genvurdering af økonomien
efter oktober 2020 tages til efterretning.
At 2) vedlagte bilag 1 fremsendes til Borgmesterens Afdeling.
BHA præsenterede den seneste (efter oktober 2020, red.) vurdering af MSB's regnskab.
Mødekredsen drøftede perspektiver ved det forventede mindreforbrug.
• JLH bemærkede, at mindreforbruget fremadrettet - og med fordel - kan relateres til
MSB's budgetter i absolutte tal.
KW tog opfølgningen til efterretning. KW besluttede, at bilaget ikke skal fremsendes til
BA, eftersom der ikke er sket en nævneværdig udvikling siden seneste orientering.
MØB følger op.

Punkt 5: Orientering fra Magistraten
Beslutning for Punkt 5: Orientering fra Magistraten
KW orienterede om det seneste (30.11.20, red.) møde i Magistraten. Herunder:
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• KW ønskede en indledende drøftelse - på næstkommende rådmandsmøde d. 7.
december - om Byrådets Corona-trivselspakke. FS følger op.

Punkt 6: Orientering om udvalgsmødet
Beslutning for Punkt 6: Orientering om udvalgsmødet
Mødekredsen drøftede dagsordenen for det kommende (09.12.20, red.) møde i Socialog Beskæftigelsesudvalget.

Punkt 7: Bordrunde
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Punkt 3: Initiativer og proces for corona-trivselspakken i
MSB
Anne Hyldegaard deltager i drøftelsen af punktet
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Indstilling
Til

Rådmanden Social Forhold og Beskæftigelse

Fra

Fagligt Sekretariat, Sociale Forhold og Beskæftigelse

Dato

3. december 2020

Initiativer og proces for corona-trivselspakken i MSB

1. Resume
I indstillingen uddybes processen og håndteringen i MSB af
akut corona-trivselspakken vedtaget af byrådet 2. december 2020.
MSB er tildelt 2,25 mio. kr. fra trivselspakken, og der er
således igangsat en prioritering i de oprindelige forslag til
initiativer fra MSB, som havde en samlet udgift på 5,35
mio. kr. Rådmanden orienteres mundtligt på rådmandsmødet om prioriteringen af initiativer.
Skitseret procesplan for trivselspakken (BA står for
den endelig overordnede procesplan)
Datoer

Aktivitet

2. december 2020

Corona-trivselspakke vedtages i byrådet

3. december 2020

1. møde i den tværmagistratslige arbejdsgruppe

3.-7. december 2020

Prioritering og kvalificering af initiativer i MSB

7. december 2020

Rådmandsmøde – mundtlig orientering om proces
og prioriterede initiativer fra MSB

9. december 2020

Kriseledelsen orienteres om initiativer i de magistratsafdelinger, som er færdig med prioritering
og kvalificering.

16. december 2020

2. runde af orientering i Kriseledelsen om initiativerne fra magistratsafdelingerne
(Ungekriseledelsen orienteres sideløbende)

Akut Corona trivselspakke

side 1 af 3
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•

Driftsområderne Job, Udsatte og Socialpsykiatri og
Unge, Job og Uddannelse har siden den 3. december
arbejdet på en endelig prioritering og konkretisering af
initiativerne. Fokus har været på de oprindelige fordelingskriterier jf. byrådsindstillingen1. Rådmanden orienteres mundtligt om initiativerne på rådmandsmødet
den 9. december 2020.

•

Den tværmagistratslige arbejdsgruppe har foreløbig aftalt at mødes en gang om ugen. Arbejdsgruppen er opmærksomme på koordinering og eventuelle overlap i
initiativer.

•

Det er forskelligt, hvor langt magistratsafdelingerne er
ift. planlægning af initiativer. Eksempelvis har MSO allerede initiativer fra deres corona-ensomhedsplan II,
som de vil igangsætte snarest muligt. Det er aftalt, at
magistratsafdelingerne kan starte initiativerne op forskudt, og ikke skal afvente en samlet plan for alle magistratsafdelinger.

•

Der planlægges orientering i Kriseledelsen den 9. dec.
og den 16. dec. ligesom Ungekriseledelsen vil blive informeret og inddraget.

•

Der forventes en politisk opfølgning i forhold til de endelige igangsatte initiativer samt eventuelt en drøftelse
ved trivselspakkens afslutning med henblik på læring.

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) rådmanden orienteres mundtligt om de prioriterede
initiativer fra MSB i trivselspakken
At 2) rådmanden orienteres om den forventede proces for
trivselspakken

Kriterier for fordelingen af midlerne jf. byrådsindstillingen om akut corona trivselspakken side 3:
•
Initiativerne skal være konkrete og give umiddelbar værdi for borgerne.
•
Initiativerne skal have effekt på så mange borgere som muligt.
•
Initiativerne skal kunne iværksættes meget hurtigt – gerne inden årets
udgang.
•
Initiativerne skal ikke have en længere varighed end sommeren 2021.
1
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Bilag
Bilag 1:

Bruttokatalog med forslag fra magistratsafdelingerne til konkrete initiativer i en akut Corona
trivselspakke

Sagsnummer: 20/157304

Antal tegn: 2888

Fagligt Sekretariat, Sociale Forhold og Be-

Sagsbehandler: Carsten Grønholdt

skæftigelse

Tlf.: 51 57 61 49
E-post: cgro@aarhus.dk

Initiativer og proces for corona-trivselspakken i MSB

side 3 af 3
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23. november 2020/jnj

Bruttokatalog med forslag fra magistratsafdelingerne til konkrete initiativer i en akut Corona
trivselspakke
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Overskrift

Målgruppe

Indsats/effekt

Ressourcer/
Forankring/
Samarbejde

Ophold i naturen

Voksne borgere, der er
psykisk sårbare og /eller
socialt udsatte.

Aktiviteterne er ophold i naturen, naturterapi, bevægelse, fysiske aktiviteter og træning. Der er tale om
madlavning over bål, samt vandre-, fiske-, fugle-,
svampe- og sanketure.

1.200.000 kr. til forbrug
i 2020 og 2021

Aktiviteterne i naturen vil rumme borgernes forskellige behov, dvs.:
1. Nogle borgere har behov for at blive på ”basen”,
falde til ro, tænde bål, lave kaffe og tilberede
mad.
2. Nogle borgere har behov for konkrete fysiske aktiviteter, ex. mindfulness inde i skoven eller nede
på stranden; bevægelse og idræts-aktiviteter.
3. Nogle borgere har behov for individuelle forløb
med gåture, samtaler og guidning for én borger
og én medarbejder
4. Nogle grupper af borgere har behov for gruppetilbud til ex. udelukkende kvinder eller udelukkende mænd af anden etnisk herkomst end
dansk.

Der er tale om midler til
personaleudgifter og
aktiviteter
Initiativet forankres ved
Kultur- og Kontaktsted
Kragelund, hvor der i
forvejen er erfaringer
med aktiviteter i naturen for målgruppen
Der vil være et bredt
samarbejde omkring
aktiviteterne. Dette med
frivilligcenter Aarhus,
DGI, MSO, Psykiatriens
Hus med flere.

Effekten er, at målgruppen får en aktiv hverdag med
gode fællesskaber.

Ture og udflugter

3

Voksne borgere med
svær psykisk sygdom,

Ture væk fra botilbuddet/bofællesskabet. Turene er
sammen med personalet.

250.000 kr. til forbrug i
2020 og 2021
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Trivselspulje til civilsamfundsaktører på
Socialområdet

der bor i bofællesskab
eller botilbud

Målet er på en sundhedsmæssig forsvarlig måde at
sikre større variation i hverdagen for beboerne.
Botilbuddene er bl.a. pt. underlagt besøgsrestriktioner og andre begrænsninger i forhold til de
sociale aktiviteter, hvorfor det er kærkomment med
flere udadgående aktiviteter for målgruppen

Borgere med udsathed,
psykisk sårbarhed og
handicap

Borgere med udsathed, psykisk sårbarhed og handicap er selv i risikogruppen for alvorlig sygdom med
Corona og isoleres derfor yderligere. Det foreslås
derfor nedsat en trivselspulje, som civilsamfundsaktører kan søge støtte fra til konkrete trivselsfremmende aktiviteter på socialområdet. Det kan f.eks.
være arrangementer i det fri, mobile og udendørs
væresteder, udendørs madudleverings-steder mm.

Midlerne vil også anvendes til vikarudgifter.

500.000 kr. til forbrug i
2020 og 2021

Puljen skal understøtte civilsamfundets mange gode
ideer og engagement for at hjælpe under corona epidemien. Puljen administreres i MSB efter samme
procedure som § 18-puljen – dermed vil puljen hurtigere kunne etableres og udmøntes.
Ud at se lidt af
Danmark, mulighed
for at få skabt en
fritidsinteresse

Unge hjemløse med tilknytning til ungeindsatserne

Tilbyde de unge udflugter, som har/er helt almindelige for de fleste børn/unge, men som de fleste unge
i indsatsen ikke har oplevet. F.eks. Randers Regnskov.
Derudover tilbud om intro og undervisning i maleri
og fiskeri.

100.000 kr. til forbrug i
2020 og 2021

Virtuelle juleafslutninger

Udsatte unge i mindre
skoletilbud/aktiviteter i
MSB

Der er tale om en målgruppe af unge, som i høj grad
har oplevet mistrivsel og ensomhed under coronanedlukningen.

50.000 kr. (anslået
målgruppe: 330 unge).
Kan skaleres.
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Der afsættes midler til planlægning af virtuelle juleafslutninger for mindre skolelignende tilbud/indsatser for sårbare og udsatte unge i
MSB/UJU. Midler til konkurrencer, forplejning mv.
Aktiviteter for psykisk sårbare unge
og udsatte unge
med sag i Jobcenteret

Målgruppen er de mest
udsatte og psykisk sårbare unge mellem 18-29
år med forskellige diagnoser: autismespektret,
skizofreni, de udviklings
forsinkede og de angste
og deprimerede unge.
Grundet coronanedlukninger og restriktioner
har en række udsatte/
sårbare unge uden job
været meget alene/ isoleret i en længere periode.

5

De unge i målgruppen er ikke selv i stand til at
igangsætte/opsøge aktiviteterne, hvorfor det kan
være nødvendigt med mentorer til at hente de unge,
og facilitatorer til at igangsætte aktiviteter. Aktiviteter skal planlægges og afholdes iht. coronarestriktioner.
Der foreslås følgende aktiviteter:
1. Fællesspisning, evt. med fælles spisning evt.
over bål på strand/ skov.
2. Vandregrupper kunne også være godt. Måske
med 1-2 fra samme bydel hvis der kunne tænkes
på match. Nogle unge med diagnoser opholder
sig stort set kun inde. De unge kunne på turen få
gratis madpakker, varme drikke og snacks.
3. Ture på brætspils cafe kan også være en mulighed. Igen organiseret, da de unge ikke i starten
kan samles. (en plads koster 30 kr., evt. suppleret med en kop kaffe eller vand + lidt spiseligt.)
4. Udendørs oplevelsestur i grupper: Lær din by at
kende, opgaveture rundt i Aarhus. Turene kan
designes, så de unge ser det til noget brugbart i
hverdagen (borgerservice, steder med gratis
mad, sociale tilbud, gratis tøj, kulturelle tilbud
m.m). De unge kunne på turen få gratis madpakker, varme drikke og snacks.
5. Bevægelses-/sportsaktiviteter: Der kan arrangeres motion i mindre grupper for særligt udsatte

2.500.000 kr.
Til finansiering af ca. 10
facilitatorer + mindre
praktiske udgifter til
aktiviteter/forplejning.
Anslået målgruppe for
aktiviteter ca. 100 unge,
der skal deltage i flere
løbende aktiviteter. Andelen af aktiviteter kan
skaleres med fx færre
aktiviteter og facilitatorer. Aktiviteter både i
2020-2021.
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unge.
6. Kreative aktiviteter: En skrivekonkurrence
og/eller malekonkurrence med en offentlig udstilling fx på bibliotek, rådhuset eller lign. , hvor den
unge har mulighed for at vinde måske et gavekort og en pris.
Alle aktiviteter kan afholdes sammen med civilsamfundsorganisationer, frivillige og private aktører.
Nærmere aftaler er ikke afsøgt.
Midler til fællesskabsaktiviteter i
Ungekulturhuset

Aktiviteter for borgere med autisme i
regi af SORAS

Borgere med autisme
Målgruppe for aktivitet:
Der er ca. 450 borgere,
som modtager bostøtte
af SORAS.

Trivselspakke set fra Værestedet

Hjemløse og udsatte
borgere med tilknytning
til Værestedet

Midler afsættes til understøttelse af en række kreative og sociale aktiviteter så som fællesspisning, koncerter, kreative værkstedsaktiviteter, udendørs aktiviteter, ture, biografture mv. Udmøntningen af midlerne skal ske i samarbejde med de civilsamfundsorganisationer, som indgår som samarbejdspartnere i
Ungekulturhuset
SORAS giver bostøtte til borgere med autisme og
driver et samværstilbud for målgruppen. Det er en
gruppe af borgere, som bor i egen bolig, som grundet corona i særlig grad har været isoleret og begrænset af diverse restriktioner. Derfor kan der afsættes midler til virtuelle aktiviteter og aktiviteter i
mindre grupper, der kan sikre trivsel for netop denne
gruppe af borgere med autisme

500.000 kr.
(Andelen af aktiviteter
kan skaleres alt efter
tildelte midler.) Aktiviteter i 2020-2021.

Værestedet vil gerne igangsætte nogle husflidsdage,
som brugerne har efterspurgt. Det drejer sig om
smykkeværksted, juledekorationer, bage småkager.

50.000 kr. til forbrug i
2020-2021

Der er tilkendegivelser fra Værestedets Venner om,
6

250.000 kr.
Aktiviteter i 2020-2021.
Kan skaleres

Der er primært tale om
midler til aktiviteter.
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at de kan finde frivillige til at være igangsættende og
deltage.
Derudover er der bl.a. ønsker om:
 Tivolitur
 Tur til den gamle by
 Tema – aftener
 Info- tavle

7

Initiativerne forankres
ved Værestedet i Jægergårdsgade.
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MSO
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Ad. 1. Akut økonomihjælp
Afsæt en pulje til økonomisk trænge foreninger på socialområdet. Det vil I sig selv understøtte at foreningerne kan koncentrere sig om deres kerne
opgaver og ikke deres økonomiske huller.
Ad. 2. Aktiviteter der akut vil skabe bedre trivsel under corona.
2.1. Julearrangementer
 Aktivitet: Afvikling af julearrangementer i Coronatid. Arrangementerne skal afvikles indenfor de gældende restriktioner ifm. Corona – dvs.
max 10 deltagere (inklusiv frivillige).
 Hvem: Tilbuddet udbydes ud til foreninger og fx rådene på lokalcentre. Julearrangementer, der afholdes d. 23. december eller d. 24. december vil blive prioriteret. Øvrige julearrangementer tildeles midler efter først-til-mølle princippet.
 Økonomi: 5.000 kr. pr .arrangement (svarende til 15 arrangementer i alt). Midlerne kan bruges på forplejning, indkøb af pynt og andet, der
kan forsøde aftenen. Pengene kan ikke bruges underholdning.
2.2. Pulje til Mikro-aktiviteter
 Aktivitet: Afvikling af aktiviteter for op til 10 deltagere på fx lokalcentre, medborgerhuse, biblioteker, meninghedsråd, frivillighuse mv.. Arrangementerne skal afvikles indenfor de gældende restriktioner ifm. Corona – dvs. max 10 deltagere (inklusiv frivillige).
 Aktiviteterne skal forløbe over minimum 3 gange. Aktiviteterne kan være alt fra skriveværksteder, mindfulness, stenmaling med mere.
 Hvem: tilbuddet bydes ud til foreninger, råd og bestyrelser på fx lokalcentre mv
 Økonomi:
o Aktiviteter uden instruktør/underviser: 500 kr. pr. gang v/10 deltagere (midlerne kan bruges til indkøb af materialer samt forplejning)
– dog max 10 gange.
o Aktiviteter med instruktør/underviser: 1000 kr. pr. gang v/10 deltagere – dog max 6 gange (midlerne kan bruges til honorar, indkøb af
materialer samt forplejning)
2.3 Værnemidler til frivillige
Afsæt midler/værnemidler så der er værnemidler tilgængelig for frivillige og foreninger, så det ikke bliver logistik og utryghed ift. sikkerhed som kommer til at bremse afvikling af frivillige aktiviteter og indsatser.
2.4 Nye frivillige en-til-en initiativer
Mange ældre og sårbare borgere er nervøse for at gå udenfor døren og efterlyser besøgs- eller gåtursvenner. Nogle skal bruge en lang forberedelsestid for at være trygge ved at komme afsted og nogle har konkret brug for en hånd til at komme ud ad døren. Allerede før Corona-krisen var der
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mangel på frivillige besøgsvenner og stor venteliste. Foreningerne har svært ved at tiltrække nok frivillige til de længerevarende indsatser, og ifm.
Corona-krisen er efterspørgslen kun blevet endnu større.
Forslag: Flere besøgsvenner! – Sammen med foreningerne i byen afsøge mulighederne for at etablere flere midlertidige en-til-en initiativer. Det kan
fx være ’efterårsvenner’, ’julevenner’ eller ’sommervenner’. Kampagne og midler til understøttelse og igangsættelse. Fx gavekort til kaffe i byen eller
billetter til aktiviteter (musikhuset mv.)
2.5 Flere Online oplevelser og fælleskaber
Online fællesskaber – fx digitale læsefællesskaber – er opstået, men begrænser sig til mennesker, der selv kan administrere den tekniske adgang.
Online fællesskaber muliggør, at de mennesker der er i særlig risiko, i højere grad kan ’mødes’ med hinanden i de grupper, de tidligere har mødtes
fysisk med. Der er dog brug for at klæde flere frivillige og borgere på til at håndtere de teknologiske muligheder i det virtuelle.
Forslag: Udvikling af undervisningstilbud i brug af online samtaleplatforme, så flere mennesker i højrisiko for Corona kan fortsætte deltagelse i deres
aktiviteter eller bevare kontakten til deres frivillige besøgsvenner mv.
2.6 Livsglæde aktiviteter i efteråret
Musiske og kulturelle oplevelser kan være med til at skabe lyspunkter i en ellers mørk tid. I foråret afviklede Sundhed og Omsorg en ’livsglæde pulje’, hvor professionelle musikere og kulturaktører kunne lave vindueskoncerter og oplevelser til glæde for beboerne på byens plejehjem. Livsglædepuljen var en stor succes og en fortsættelse efterspørges af beboerne på plejehjem men også ældre i ældreboligerne, hvor mange ældre i særlig
risiko bor dør om dør.
Forslag: Livsglædepulje 2.0 her i efteråret. MSO havde stor succes i sommers og har koncept der kan kopieres. Takst til Musikere og kunstnere.
2.7 ”Vinteraktivitetspakke” til institutioner ramt af besøøgsforbud/restriktioner (plejehjem og handicapinstitutioner)
Afsæt midler som regeringens sommerpakke til hver institution til at forsøde tilværelsen i denne tid. Det er et stort behov. Det skal ikke være midler
der skal søges, men de gives ligesom sommerpuljen efter en fordelingsmodel. Midlerne skal anvendes inden fx 31.5.21. til ture, aktiviteter, livsglæde
og særlige oplevelser.
Der mange ting man ikke kan, men der er også rigtig meget der vil skabe stor glæde og give aktiviteter hos mennesker der er rigtig hårdt ramt.
Ad.3 Akuttilbud til særligt hårdt ramte
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Der opnormeres på særlige tilbud – fx Center for Livskvalitet for ældre og gratis psykolog tilbud til unge. Fri visitaion. Evt. Sociallægeinstitutionen
som bredt tilbud?
Målgruppe: Borgere der rammes hårdt i coronatiden – Stress, angst og depression.
Ad. 4 Mere samfundssind/Medborgerskab
4.1 Fælles kampagne mod ensomhed i Aarhus Kommune – Fælles om Aarhus mod ensomhed
En kampagne mod ensomhed kan indeholde to elementer;
 Oplyse og nedbryde tabuet omkring ensomhed – det er svært at tale om ensomhed og derfor svært at række ud for dem der oplever ensomhed og omvendt svært at spørge ind til og derfor hjælpe.
 Opfordring til at række ud til nære og naboer, der kan opleve ensomhed i denne svære tid.
Elementer i en kampagne:
- et fælles hashtag (#delditfællesskab er tidligere brugt, bl.a. under Folkets Møde)
- Et budskab med 5 gode råd til alle borgere for at gøre en indsats mod ensomhed (fx ring til din nærmeste)
- ambassadører mod ensomhed, kendte Aarhusianere der opfordrer til række ud og italesætter tabuet omkring ensomhed.
- Civilsamfund og erhvervsliv inviteres til at tage del i kampagnen (der laves et ensartet materiale, som hurtigt og let kan tages i anvendelse)
- En uge med særlig fokus på ensomhed, hvor kommunens reklamestandere i hele byen deler budskabet. Det kan være op til jul, hvor nogle særligt
kan føle sig ensomme.
- Løbende deling af historier om borgere, foreninger og fællesskaber, der gør en særlig indsats for at bekæmpe ensomhed i denne tid.
- I kampagnen skal der linkes til en ’hotline’/support funktion, hvor man kan ringe ind, hvis man selv oplever ensomhed. Der kan indgås dialog med
forskellige frivillige foreninger om varetagelsen af denne funktion.
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MKB
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Alle fysiske arrangementer vil blive planlagt og gennemført i henhold til Corona-retningslinjerne, så afstandskrav, forsamlingsforbud mm overholdes.
Bidragene fra Kultur og Borgerservice er opdelt efter primær målgruppe på baggrund af alder – med forbehold for at nogle af aktiviteterne henvender
sig til flere målgrupper.

”Alle aarhusianere”
Teaterforestillinger og koncerter målrettet ensomme
I 2021 kan Musikhuset prioritere teaterforestillinger, der har tematikker omkring ensomhed som særligt tema, i det omfang vi får dem tilbudt,
og de har tilstrækkelig høj kvalitet.
Det vil formentlig være forbundet med øgede omkostninger, da disse aktiviteter sjældent er økonomisk bæredygtige.
-

Forslag om et samarbejde mellem Mary Fondet, Aarhus Kommune og Musikhuset Aarhus om at udvikle koncertformater målrettet ensomme.

Socialt arrangement før og efter koncerter
Musikhuset Aarhus får som det første koncerthus i Norden udviklet en ”social” feature i sit billetsystem. Det indebærer, at når gæsterne køber billet til en forestilling og samtidig klikker på ”social knappen”, bliver de inviteret til et præ og post arrangement sammen med de andre,
der har trykket social. I præ og post arrangementet er der øl/vand/vin ved mindre borde, mens gæsterne i fællesskab kan diskutere og fordøje aftenens indtryk.
Godsbanen som facilitator for andres idéer
På Godsbanen kan vi byde ind med rammer og faciliteter til eksterne partnere, der har brug for en lokation eller venue til at afvikle deres
events. Vi har mandskab, materiel og lokaler til at rumme både store og mindre arrangementer, og har også plads til at lave et mere venue
baseret koncept f.eks. i Rå Hal.
Budget: Afhænger af omfang.
Aftenskoler
Oprette en pulje til aftenskoler til aktiviteter og kurser målrettet udsatte unge og voksne.
Gå-turs-netværk, eventuelt i regi af Bevæg dig for Livet
En gåtur er lige til at gå til. Og en gåtur er godt for den mentale og fysiske sundhed.
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Forslag om at samle alle, der er interesseret i at være gå-værter (private, foreninger, lokalcentre, biblioteker mm) og uddanne dem som gåværter.
Næste (og mindst lige så vigtige) skridt bliver at lave en løsning, hvor alle gå-værter melder deres gåture ind, så vi har en langtidsholdbar
løsning, som rækker ud over COVID19.
Antiensomhed.dk ved Aarhus Symfoniorkester
Aarhus Symfoniorkester lancerer hjemmesiden antiensomhed.dk, som en portal til indhold vi målretter indsatsen for at bekæmpe den stigende ensomhed og isolation i samfundet. Antiensomhed.dk forventes at være klar ved udgangen af 2020, og består af to dele: ”Gi Lyd” og ”Musik med ét klik”.
Gi Lyd er et koncept, som består i, at Symfoniorkesteret stiller et antal gratis billetter til rådighed til kommende koncerter målrettet personer,
som kæmper med stigende følelse af ensomhed, isolation eller utryghed – måske især på grund af Corona, og som kan få to gratis billetter
til en koncert (vedkommende skal skrive et par linjer om sig selv til Symfoniorkesteret, som uddeler billetterne på baggrund heraf). Der kan
også blive tale om et antal mindre private koncerter, hvor én eller flere af vores musikere kan komme ud til vedkommende og spille, eksempelvis hvis der er udfordringer med f.eks. mobilitet eller helbred der forhindrer tilstedeværelse i Symfonisk Sal.
”Musik med ét klik” er et koncept, der vil give uhindret og ukompliceret (reklamefri og stressfri!) adgang til en lang række musikvideoer og
indspilninger, som Symfoniorkesteret selv har produceret, en samling af positive, rørende og berigende videoer og historier der relaterer til
den klassiske musik, og et samtale-forum hvor brugerne kan snakke sammen og holde kontakt - med musikken som bindeled.
Projektet er opdelt i 2 faser, hvor ovenstående aktiviteter hører under fase 1 og fase 2 er en dedikeret ”Antiensomheds koncert”.
Samlet budget: 252.000 kr., heraf udgør fase 1: 172.000 kr. og fase 2: 80.000 kr.
Virtuelle møder mellem mennesker
På den ene side borgere der har brug for interaktion og på den anden side frivillige kommunalt ansatte, der donerer sin tid til at snakke med mennesker, der har behov for det. Ved at bruge kommunens ansatte har vi validering og sikrer dermed, at vi skaber møder mellem mennesker, der her
reelle hensigter. Kunne være en service, der kører i december.
Virtuelle lytteklubber (med dialog) målrettet henholdsvis børn, voksne og ældre
Samarbejde med forfattere (f.eks. oplæsning), forlag (rettigheder) og biblioteker (medfacilitatorer). Styrker fællesskaber gennem en virtuel platform
(Teams).
Virtuelle julehistorier oplæst af kendte aarhusianere
Åbne invitationer til at overvære højtlæsning af julehistorier i december, for eksempel oplæst af kendte aarhusianere. Inviteres ind i samarbejde med
byens medier. Styrker fællesskaber gennem en virtuel platform (Teams Event).
Udvidelse fra grænsen for udlån på eReolen resten af 2020 (fra 3 til 6 udlån)
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Udvidelsen i foråret medførte øget udlån og ikke mindst mange nye brugere, der her fik mulighed for et digitalt kultur- og litteraturtilbud i en tid hvor
mange føler sig alene og isolerede. Kan evt. målrettes fx til at alene at omfatte børn og unge og kobles med direkte markedsføring af eReolen Go til
børn og unge i udsatte boligområder.
Styrket formidling af fællesskaber og arrangementer der modvirker ensomhed
Mediebilledet bliver mere og mere spredt, og læser- og seertal på de klassiske medier har i mange år været faldende. I forbindelse med arbejdet i
oplandsudvalget er der fra flere sider blevet peget på, at det er vanskeligt at få indblik i, hvad der foregår i lokalområdet. Der er et stort ønske om at
få etableret digitale opslagstavler i form af byrums-pyloner, som kan oplyse om begivenheder, arrangementer og fællesskaber. MKB foreslår, at der
etableres forsøg i udsatte bydele.

Børn / familier
Sangskattekistekoncert, hvor generationerne mødes
Børnene inviterer deres bedsteforældre og ensomme ældre til sangskattekistekoncert, hvor alle deltager i en koncert af 45 minutter med professionelle musikpædagoger. Koncerterne kan foregå både lokalt på lokalcentre, på biblioteker, på Gellerupscenen og som et større arrangement f.eks. i Ridehuset.
Budget: 100.000 kr.
Etablere virtuelle fællesskaber a la CS:GO, Fortnite, minecraft i foreningsregi for børn og unge
Virtuelle fællesskaber a la CS:GO, Fortnite, minecraft i foreningsregi.
DOKK1 og DGI havde minecraft på programmet i sommers målrettet børn og unge med ADHD/autisme eller andre udfordringer.
Ferieaktiviteter for børn og unge – sammen med MSB og MBU
Ferieaktiviteter kunne være en mulighed, hvor MKB sammen med MSB og MBU laver aktiviteter sammen med foreningerne for børn og unge, og holder enkelte pladser tilbage til børn og unge i udsatte positioner. De henvises af MBU eller af MSB. Det giver børn og unge i udsatte
positioner en mulighed for at indgå i og stifte bekendtskab med foreningslivet i fællesskaber med andre børn og unge.
Opgradering af foreningsmentorer og brobyggerfunktioner
For at hjælpe børn og unge ind i foreningerne – og hjælpe dem tilbage, som måske er droppet ud af foreningerne efter forårets Coronanedlukning, foreslås at opgradere den eksisterende indsats med foreningsmentorer.
Virtual Kids City Lab
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-

En virtuel version af Kids City Lab fra i sommers. Platformen vil være Teams. Vi kan entrere med de samme eksterne som sidst. Projektet
kunne skabes i samarbejde med Bibliotekerne, MBU, STIL etc.

Corona-film projekt
Elever laver med deres mobil en minidokumentar om livet under COVID-19 set med deres øjne. Det sætter ord på børnenes følelser, oplevelser og tanker om livet under COVID-19 samtidig med det bliver en platform til formidling heraf. POV projekt.
Bygger videre på pilotprojekt fra foråret. Et samarbejde mellem MKB og MBU. Det er ikke clearet med MBU, men de var med i foråret.
Social Virtual Reality i ungdomscentrene
Etablering af et virtuelt 3D mødested og fællesskab for unge mennesker, der er særligt udfordrede under COVID-19. Et samarbejde med
MSB.
Minecraft-klub
For ensomme unge – Bibliotekerne har gennemført testforløb over sommeren med tilskud fra Børne – Ungeministeriet. Kan skaleres op i en
driftssammenhæng.
Læsegrupper (for unge)
Udvide eksisterende koncept med læsegrupper for børn og unge, der er sårbare/ensomme/udsatte.

Unge
Ung programmering af Ridehuset – i samarbejde med Aarhus Volume
Forslag om at omdanne Ridehuset til et midlertidigt pulserende corona sikkert ungdomshus i ca. to måneder, hvor Ridehuset i forvejen står
tomt. Vi vil skabe en ramme, der kan rumme et bredt udvalg af ungdomskultur og samvær. Alt fra koncerter, film fremvisninger og debat. Det
skal være gratis for byens ungdomsorganisationer & vækstlag at bruge platformen. Tanken er, at vi rykker Aarhus Volume kontoret ind i Ridehuset i en periode, hvor Ridehuset i forvejen står tomt, og på den måde kan vi holde huset åbent og hjælpe med at facilitere en lang række forskellige aktiviteter fra andre ungdomsorganisationer i byen, samtidig med at vi bruger rammen til at afholde koncerter og andre arrangementer fra Aarhus Volume. På den måde kan unge mennesker, der ikke er en del af et fællesskab i forvejen, både deltage i afholdelsen af
arrangementer fra Aarhus Volume men også i hele udviklingen af rammen i rummet, som kommer til at udvikle sig hen over den periode,
hvor Aarhus Volume er til stede.
Budget 700.000 kr.

Workshops i Ungdomskulturhuset (UKH)
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-

-

UKH vil hurtigt kunne sætte gang i aktiviteter i små målestoksforhold, eksempelvis workshops, hvor unge deler deres viden med andre unge.
Det kan være workshops i fremstilling af zines, linoleumstryk, serigrafi, analog filmfremkaldelse mm. Det er ting og aktiviteter, de unge selv
efterspørger, og det er fint at afvikle med maks. 10 personer.
Budget: økonomisk håndsrækning

Øvrige aktiviteter i Ungdomskulturhuset (UKH)
Nedenfor er eksempler på aktiviteter, som ret hurtigt vil kunne arrangeres. Nogle af aktiviteterne vil kunne foregå f.eks. i Ridehuset, hvor andre kulturinstitutioner, der arbejder med unge, kan byde ind. f.eks. Frontløberne, som UKH i forvejen samarbejder med.
-

Litteraturoplæsninger kombineret med skriveværksted. Kan kombineres med livestreaming til unge,
som ikke kan eller tør gå ud.
Små, siddende koncerter med unge bands og med livestreaming til unge.
Skateboard workshops (både i skatehallen, men også ude i byen, parkeringskældre osv.)
Parkour workshops.
Bevægelse-/street dans workshops.
Små fællesspisninger.
Tur til Djursland med gåtur på Friland og i Mols Bjerge.
Aarhus Soup - månedlige begivenheder, som kickstarter unge kulturentreprenører og samtidigt skaber liv i UKH over vinteren.
Brætspilsaftener.
Workshops i politiske engagementsformer, civilsamfund og politisk selvtillid.
Juleaften mod ensomhed i UKH. Vi har beboere i UKHome som ikke har en familie, de kan tilbringe julen sammen med og unge internationale, som pga. rejsesituationen ikke kan rejse hjem.

Unge Initiativ-pulje
Pulje, som unge mennesker kan søge penge til at lave trivselsfremmende aktiviteter for andre unge, og derigennem fremme skaberlysten hos de
unge selv. Eksempler på ideer til aktiviteter, som de unge vil kunne søge penge til:
Online madfællesskaber
Live undervisning i yoga, meditation, træning. Hvor man aflønner en underviser. Vores erfaring med at afholde yoga online viser, at det er
væsentligt at det foregår live og at der dermed er en interaktion.
Alle mulige slags fysiske workshops (med deltagerbegrænsning). Noget vi har haft stor succes med i UKH. At nogle af de unge aflønnes for
at afholde gratis workshops for andre unge.
Online performances. Det kunne være unge performere, som søger penge til at udvikle en performance, som de livestreamer på plejehjem
og for andre unge.
Strikke-klub. (Penge til indkøb af materialer).
Spilleaftener (indkøb af spil).
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-

Kreative aktiviteter (indkøb af materialer).

Film fortællinger fra unge til unge
Filmby Aarhus kan facilitere produktion af korte, dokumentariske og personlige fortællinger i Aarhus Kommune om de udsatte unge, der
kæmper med ensomhed, depression og angst som følge af Corona. Filmene skal vise, at der er en vej ud af mørket – evt. igennem nogle af
de initiativer, der i øvrigt understøttes/tilbydes af Aarhus Kommune eller selvstændige aktører.
Film kan give indblik og forståelse. Vi kan spejle os selv i det, vi ser og dermed forstå, at vi ikke er ene om at føle os ensomme eller have det
svært. Filmene vil kunne inspirere andre i samme situation til, hvordan de kommer ud af mørket.
Det udbydes som projektmidler til unge professionelle filmtalenter i Aarhus, der ønsker at lave dokumentariske fortællinger inden for rammen. Filmene vil efter emne og format kunne knyttes til Aarhus Kommunes kommunikation om corona, indgå i NGO-arbejde, skoleundervisning og/eller målrettes tv.
Budget 500-750.000 kr.
E-sport mod (Corona) ensomhed)
Bredt initiativ, hvor vi møder de unge, hvor de er – digitalt – kombineret med Filmbyens igangværende udvikling af Aarhus’ største (amatør)
E-sports klub.
Initiativet skal få de unge, der kæmper med ensomhed til at finde sammen om et E-sportsfællesskab. De skal dyrke det, de elsker men
sammen med andre og med professionel undervisning, hvor de motiveres til en bedre fysisk og psykisk trivsel, da dette er nogle meget vigtige elementer af E-sport, som man ofte ikke får med alene derhjemme.
Dette initiativ skal køre over 3-6 mdr. og inddrage så mange unge som muligt. Det skal afsluttes med et større stævne, der afhængig af Corona situationen er en kombination af fysisk og digital deltagelse i Turbinehallen. Projektet er skalerbart ud fra midler, der gives, men vil uanset have en lav ”kontaktpris” fordi det primært er digitalt. Projektet vil afsøge partnerskaber med andre E-sports initiativer i Aarhus Kommune
samt de professionelle klubber som f.eks. Astralis.
Budget: 750-1.000.000 kr.

Ældre (65 år og op)
Genåbne Musikhusets gratis tilbud til ældre og andre interesserede
Genåbne Musikhusets gratis tilbud til ældre og andre interesserede, herunder Syng i den Blå, Morgensang, Husker Du (sang for demente og
deres pårørende).
Budget: Øgede omkostninger, bl.a. til særligt personale på arrangementerne til at byde folk velkommen og drage omsorg for dem, og flytning
af arrangementerne til større sale (af hensyn til afstandskrav og øget tilgængelighed).
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Livsglædepulje – samarbejde mellem MSO og MKB
I foråret udmøntede MSO i samarbejde med MKB en livsglædepulje, hvor sigtet var at sprede livsglæde blandt plejehjemsbeboere og ældre
gennem kunstneriske oplevelser. En gentagelse af initiativet vil kunne være med at til hjælpe folk igennem en svær tid, ved at skabe trygge
fælles oplevelser som binder folk sammen og er med til at skabe stjernestunder. Musikere kommer f.eks. ud og spiller uden for plejehjem.
Initiativet kan også favne fx litteraturoplæsninger.
Budget afklares.
Digital litteratur på lokalcentre/plejehjem
Forslag til fælles initiativ mellem MKB og MSO om formidling af digital litteratur (lydbøger)på lokalcentre og evt. plejehjem. Tilbuddet tilpasses målgruppen både indholdsmæssigt og teknologisk. Kan evt. også formidles via Besøgstjenesten.
Kulturelle fællesskaber for ensomme ældre
Etablering af gruppe(r) af ensomme ældre, hvor biblioteket faciliterer en række kulturelle aktiviteter (hvoraf nogle er digitale) men med stort
fokus på det relationsopbyggende. I fase 2, er målet at grupperne i høj grad er selvkørende, men med støtte fra biblioteket.
Digital læsekreds for ensomme ældre
I samarbejde med MSO. Der er tale om en anden målgruppe end forslaget om digital litteratur på lokalcenter/plejehjem).
Projektet er i en tidlig udviklingsfase, men vil hurtigt kunne blive klar til en prototypeforsøg i lidt større skala. Styrker fællesskaber og digitale
kompetencer.
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MBU
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3. klasses samtaler med alle børn v/ Sundhedsplejen.
At give barnet et fortroligt rum til at tale med en voksen og hjælp til at takle udfordringerne under corona eller i andre trivselshæmmende udfordringer. Der er erfaringer fra nuværende indsats til forebyggelse af alkohol i familien, hvor der afholdes gruppesamtaler med alle børn i 3. klasse, og hvor
vi ser, at indsatserne også opsporer børn med andre trivselsproblematikker end alkohol i hjemmet, f.eks. psykisk sygdom, svær skilsmisse, skænderier, psykisk/fysisk vold mv. Denne indsats er pt en del af en investeringsmodel som lukker ved udgangen af dette skoleår, men kan med fordel forlænges.
Helt konkret opspores i gennemsnit 4-5 behovsbørn i hver klasse med trivselsproblemer og/eller behov for en overvægtsindsats i 3. klasseindsatsen.
Pris; 650.000 kr. pr. år
Robusthed og Vedholdenhed - forløb for dagtilbud og skoler
Projektet Robusthed og Vedholdenhed har til formål at styrke børnenes og de unges mentale robusthed ved at træne deres personlige og relationelle færdigheder. Med indsatsen tilbydes pædagogisk personale i dagtilbud, skole og FU et aktionslæringsforløb, der opkvalificerer dem i at etablere et
udviklende og lærende fællesskab, hvor de med børnene og de unge kan træne sociale kompetencer, selvregulering og vedholdenhed.
Pris; 90.000 kr. pr. hold. Der er pt efterspørgsel på 5-6 hold i 2021, i alt 540.000 kr.
Webinar/Film til dagtilbud og skoler om at møde børn i svære livsudfordringer
Der udvikles et Webinar til dagtilbud, skoler og FU med fokus på børn og unges mentale trivsel i de forskellige arbejdsgrupper og hvordan man som
pædagog eller lærer kan arbejde med at fremme trivslen både på gruppe- og individniveau. Webinaret skal være redskabsorienteret og tænkes ind i
hverdagen med børnene i et dagtilbud, på en skole og i FU.
Medarbejdere fra Sundhed og PPR vil i samarbejde med medarbejdere fra et par dagtilbud og skoler udvikle et webinar som skal tilbydes alle dagtilbud og skoler om at ”møde børn i svære livsudfordringer” – ensomhed, udfordringer i hjemmet, udfordringer med pres og stress i hverdagen, udfordringer med venskaber m.v. Webinaret skal skærpe medarbejdernes opmærksomhed på de udfordringer som nogle børn står i, særligt forstærket af
Covid-19 situationen, og hvordan disse børn opspores og hjælpes.
Pris; 500.000 kr.
Gratis psykologhjælp til børn og unge 0-14 år
Tilbuddet om gratis psykologhjælp trådte i kraft maj 2020 og giver trængte børn og unge mulighed for at få op til fem gratis samtaler med en autoriseret psykolog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Samtalerne foregår i vante og trygge rammer på barnet skole, SFO eller fritidsklub.
Børn, unge eller deres forældre kan ringe ind til PPR og lave en aftale med en psykolog. Er man barn eller ung bliver man kontaktet indenfor to timer,
mens forældre kan forvente svar indenfor en dag. Efter opstarten har der været en stor efterspørgsel, og ultimo november står der ca. 95 børn på
venteliste. En del af denne efterspørgsel har afsæt i akutopstået Coronarelateret mistrivsel. Vi har derudover været i dialog med vores samarbejds21
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partnere, der også udbyder samtaleforløb med børn og unge tilbud. Herunder Headspace, sociallægevagten og Børnetelefonen, som også oplever
en stor efterspørgsel og en stigende venteliste.
Der er afsat 1,4 mio. kr. årligt til gratis psykologhjælp, og det vurderes, at der minimum skal tilføres 75% for at imødekomme efterspørgslen bl.a.
relateret til Corona og svarende til 1,1 mio. kr. yderligere i en periode.
Back2School
Manualbaseret fraværsindsats, hvor en psykolog fra PPR over ti mødegange arbejder med eleven og familien det formål, at eleven kan vende tilbage til en normal skolegang. I Back2School arbejdes der med de bagvedliggende årsager til barnets fravær. Dette kan både være angst- og/eller depressionsproblematikker eller udfordringer relateret til adfærd. Familien, skolen og PPR-psykologen mødes yderligere tre gange gennem forløbet,
hvor der arbejdes med elevens tilbagevenden til skolen. Et Back2School-forløb varer tre måneder.
Forældre er selvhenvisende og kan derfor få iværksat et forløbet på eget initiativ. Tilbuddet åbnede for henvendelse 15. september 2020 og der gik
blot fire uger, før det blev nødvendigt at etablere venteliste. I løbet af de seneste 6 uger er der skrevet 14 elever på venteliste, og her er der også tale
om, at en del af denne efterspørgsel har afsæt i Coronarelateret mistrivsel/fravær, hvor hurtig og målrettet indsats vil sikre en hurtigere tilbagevenden til skolen. Ved budgetforliget for 2020 blev der til Back2School afsat 1,9 mio. kr. det første år og 1,7 mio. kr. de efterfølgende år. Dette giver en
kapacitet til 60 forløb om året fordelt på seks psykologer (2,3 fuldtidsstilling). Hvis tilbuddet skal justeres, så det i højere grad afspejler efterspørgslen
(bl.a. pga. Corona) vil det være nødvendigt med en yderligere tilførsel på 0,7 mio. kr. Dette vil muliggøre gennemførsel af 25 ekstra Back2Schoolforløb.
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Unge Kriseledelsen
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Ungekriseledelsen: Sammenfatning af hjemmeopgave vedr. trivsel
UKL er i forlængelse af denne uges UKL-møde blevet bedt om via en hurtig hjemmeopgave at komme med idéer til, hvordan man kan bekæmpe den
voksende mistrivsel blandt unge under corona. Idéerne skal ses som et første input til det videre arbejde med at unges trivsel under corona. Idéerne
foreligger i råudkast og er endnu ikke kuraterede, men vil snarest muligt blive kvalificerede med henblik på Kriseledelsens behandling af forslagene.
Kommunikation:
 Minimere den skyldfølelse, som medierne mange gange forsøger at give de unge, hvor de bliver fremstillet som værende den bærende årsag til smitte. Det er frustrerende for mange, når man hele tiden bliver fortalt, at “det kan da ikke være så svært at sætte sit sociale liv på
pause” når man samtidig har en fornemmelse af, at de ældre nogle gange glemmer, hvilke sociale behov mange i højere grad har som ung.
Online-arrangementer og fællesskaber:
 Flere online-tilbud – evt. markedsføring af eksisterende tilbud via katalog
 Hyggeøl, julekomsammen, juleklip, quiz etc. – og midler hertil (se også idéer til fysiske arrangementer nedenfor)
Fysiske møder:
 Anvende institutioner og organisationers lokaler (uddannelsesinstitutioner, Ungdomskulturhuset etc.) til at etablere coronasikre fysiske møder
o Strikkecafé
o Musikcafé
o Samtale- og brætspils aften’
o Julehygge og juleklip
o Filmaften
o Tegnecafe
o Yoga/mindfullness efter skole
o En livestream kunne evt køre samtidig så alle klasserne kunne ses på smartboardet
 Happenings, hvor der deles drikke, mad (indpakket), corona karma klistermærker etc. ud.
 Mulighed for at mødes til arrangementer i sikkert antal, fx med opdeling af deltagerne.
 Arrangementer uden alkohol, så afstand og andet kan overholdes.
Undervisningssituationer:
 Så meget fysisk undervisning som muligt, da det medvirker til at holde kontakten og den sociale omgangskreds
 Quizzer i pauserne i undervisningen, så elever bliver i klassen imens
 Give plads til socialt rum i faglige/undervisningssammenhænge
24
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Indstilling
Til

Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fra

Mål, Økonomi og Boliger

Dato

4. december 2020

Opfølgning på budgetforlig efter 3. kvartal
2020
Hermed fremsendes den kvartalsvise rådmandsopfølgning
med status efter 3. kvartal 2020.
1. Resume
For 3. kvartal er der fulgt op på i alt 24 punkter. For 12
punkter foreslås opfølgningen afsluttet i regi af nærværende
kvartalsvise opfølgninger for i stedet enten at ophøre eller
overgå til almindelige driftsopfølgninger eller evalueringer
jf. forligsteksterne. I de fleste tilfælde er der tale om nye
beslutninger fra Budget 2021, der er endeligt udmøntet til
drift. De resterende punkter har angivet nye foreslåede opfølgningstidspunkter.
I oversigten er desuden inkluderet de opfølgningspunkter,
som ikke har opfølgning i 3. kvartal, til orientering om disses næste opfølgningstidspunkt.

2. Beslutningspunkter
At 1) Opfølgningen fra 3. kvartal drøftes og godkendes.

Bilag
Bilag 1: Opfølgning
Opfølgning på
på budgetforlig
budgetforlig efter
efter 3.
3. kvartal
kvartal 2021

Økonomi

Antal tegn: 1152

Tlf.: 89 40 20 00

Sagsbehandler: Mads Bundgaard

E-post: okonomi@msb.aarhus.dk

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

Opfølgning på budgetforlig 3. kvartal

Side 1 af 2

Punkt 4, Bilag 1: Rådmandsindstilling Opfølgningsliste efter 3. kvartal.pdf

Klik her for at angive tekst.

Punkt 4, Bilag 2: Opfølgning 3. kvartal .pdf

BUDGETFORLIG 2021-2024
#

OPGAVE

1

Indsatser for
udsatte ældre
1.1
Pitstop
Permanentgørelse - 1
mio. kr.
om året

1.2

Boligog støtteløsninger
til udsatte
ældre
1 mio.
kr. om
året

ANSVAR
LIG

STATUS

NÆSTE OPFØLGNING

MSO/
MSB

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

4. kvartal
2020

MSO/
MSB

Status:
I fællesskab mellem MSO og MSB er der planlagt følgende:
Der sendes et fælles svar fra begge rådmand på regionens umiddelbare afslag, hvor dialogen om en fælles
finansiering holdes åben.
Beløbet på 1 mio. kr. afsat til bolig- og støtteløsninger til udsatte ældre skal medfinansiere Pitstop i 2021,
indtil der er fundet en permanent løsning på finansieringen efter 2021.
Fra forligstekst:
”Det fremgår af den årlige opfølgning på masterplan for hjemløseområdet (og uddybet i bilag 3), at der er en
gruppe af særligt sårbare borgere som ikke i tilstrækkelig grad samles op af eksisterende tilbud (…) Et tilbud til
udsatte ældre kunne placeres i sammenhæng med PitStop, og drives af afdelingerne. Dette vil skulle aftales med
PitStop. Forligspartierne er enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt, som skal dække merudgifterne for borgere i
målgruppen. Det skal altså suppleres af bidrag fra afdelingerne, og kan gradvist udbygges i takt med det lykkes
af fastholde sårbare borgere.”
Status:
Der igangsættes en fælles proces om en mulig model for bolig- og støtteløsninger til ældre udsatte med plejebehov. Der tages afsæt i anbefalingerne fra arbejdsgruppen for hjemløse-masterplanen. Processen afsluttes i løbet
af 2021.

1
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2

Generelt løft
på socialområdet

MSB

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

Foreslås afsluttet

Opfølgning alene på udmøntning af midlerne.

3

Klostertorv og
Kirkens Korshærs døgnvarmestue

MSB

Status:
Med budget 2021 prioriterede forligspartierne et økonomisk løft af socialområdet på i alt 30 mio. kr. årligt.
De 20 mio. kr. er udmøntet til følgende tiltag på voksenhandicapområdert: mere faguddannet personale på botilbuddene, kompetenceudvikling, nærværende ledelse, omlægning af tilsynsstruktur, etablering af en samlet kvalitetsindsats samt et fokus på pårørendesamarbejde. Midlerne til mere faguddannet personale er prioriteret til de
botilbud, hvor forvaltningen har vurderet, at behovet er størst. Det drejer sig om tilbud med borgere med komplekse problemstillinger og stort støttebehov, samt tilbud med fokus på træning, mestring og øget flow.
De 10 mio. kr. er øremærket området for socialpsykiatri og udsatte voksne. Heraf fragår årligt 3 mio. kr. i 202123 til finansiering af grundkøb på Godsbanen. De resterende midler er primært prioriteret til bostøtteindsatser og
bofællesskaber med henblik på at nedbringe ventetiden på opstart og skabe mere flow. Derudover er der afsat
midler til at løfte det forebyggende tilbud beliggende i Sønder Allé samt midler til pladser til borgere med psykisk
sygdom.
Fra forligstekst:
”…blev det som en del af den byrådsvedtagne masterplan på hjemløseområdet besluttet, at der skulle ses på mulige løsningsforslag i forhold til Kirkens Korshærs aktiviteter på Nørre Allé. Forligspartierne forudsætter, at der
forud for en flytning findes en ny varmestue. Løsningsforslagene skal medvirke til at mindske koncentrationen af
udsatte borgere på Klostertorvet og dæmme op for den anspændte situation og herved medvirke til at løse udfordringerne på og omkring Klostertorvet. Anbefalingen er at opdele og flytte Kirkens Korshærs Døgnvarmestue i
Nørre Allé (…) En del flyttes til de sydlige godsbanearealer. Hertil afsættes i alt 9 mio. kr. i en ramme til grundoverdragelse (…) Den anden del af aktiviteterne kan placeres i Sydhavnskvarteret.”
Status:
Udpegningen af den endelige placering af et permanent tilbud til Kirkens Korshær på den sydlige del af Godsbanearealet sker som led i arbejdet med udviklingsplanen for området. Dette arbejde er forankret i MTM, og MSB
bidrager til arbejdet.
Et permanent tilbud på Godsbanen forventes først at kunne tages i brug om 3-4 år. For hurtigst muligt at skabe
ro på Klostertorvet er der brug for at flytte Døgnvarmestuens aktiviteter væk fra området, inden et nyt permanent tilbud kan tages i brug. Med udgangspunkt i strategien om at sprede udsatte grupper i byen for at forebygge
uro og nabogener, vil Døgnvarmestuens dag- og aftenaktiviteter blive flyttet til en midlertidig placering i pavilloner på Godsbanen, mens nataktiviteter flyttes til Sydhavnsområdet. De eksisterende natpladser til unge hjemløse, som i dag er placeret på Sydhavnen, flyttes til Kirkens Korshærs bygning i Nørre Allé 25. MSB forventer at
2
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få myndighedsgodkendelse til opstilling af pavillonerne i december, og at pavillonerne vil kunne tages i brug i det
tidlige forår. Samtidig gennemføres flytningen af natpladser.

4

Aarhus Kvindekrisecenter

MSB

Sideløbende arbejdes der med at udvikle faglige strategier, som skal understøtte flytningen og hjælpe brugerne
med at findvej til og benytte de nye tilbud på Godsbanen og Sydhavnen.
Fra forligstekst:
”For at imødekomme de aktuelle udfordringer med indeklimaet i lejlighederne er forligspartierne enige om, at der
afsættes 0,2 mio. kr. i 2021 til etablering af aflåselige tørrerum i ejendommens kælder hurtigst muligt.”

Foreslås afsluttet

Status:
Et engangsbeløb på 200.000 kr. udmøntes med budget 2021 til Kvindekrisecentret for at afhjælpe fugtproblemerne.
5

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

MSB/
MSO

Fra forligstekst:
”En opnormering af indsatsen vil give mulighed for at nå flere, og støtte både på her-og-nu-situationer og de
mere vedvarende indsatser, hvor et længerevarende relationsopbyggende forhold er nødvendigt. Begge dele kan
bidrage til en bedre livskvalitet for denne gruppe af borgere i vores by og forebygge indlæggelse.
Der afsættes derfor 1,15 mio. kr. årligt til Sociale Forhold og Beskæftigelse til ansættelses af to ekstra gade-sygeplejersker (…) desuden 0,5 mio. kr. årligt til en opnormering af antallet af akutsygeplejersker i Sundhed og Omsorg.”

Foreslås afsluttet

Status:
Med budget 2021 udmøntes midlerne til Center for Mestring under Job, Udsatte og Socialpsykiatri. Midlerne bruges til to ekstra gadesygeplejersker. Der er tale om en opnormering af den eksisterende indsats, der skal give
mulighed for at nå ud til flere borgere og dermed sikre en bedre livskvalitet for de berørte udsatte og samtidig
forebygge egentlige indlæggelser. Det er under afklaring, om der skal være faste åbningstider.
6

Ramme til civilsamfundsindsatser

6.1

Børn,
unge og
sorg

Fra forligstekst:
”Forligspartierne ønsker at styrke inddragelsen af civilsamfundet og de frivillige organisationer i løsningen af udfordringerne på det sociale område. Der prioriteres derfor yderligere 2 mio. kr. årligt til socialområdet. Midlerne
afsættes som en permanent pulje i Sociale Forhold og Beskæftigelse.”
Det er forudsat at der senest i forbindelse med Budget 2024 er foretaget evaluering indsatserne med henblik på
at afklare muligheden for at fortsætte samarbejdet – herunder støtten til indsatserne.
Der afsættes derfor inden for puljen 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til Børn, Unge og Sorg.
Status: Børn, Unge og Sorg dækker målgruppen 16-24-årige. Derfor er driftsområdet Unge, Job og Uddannelse i
dialog med Børn, Unge og Sorg, men der er endnu ikke indgået en formel samarbejdsaftale.
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6.2

6.3

6.4

Sager
der
samler

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

4. kvartal
2020

Voksenvenner
– Barnets
ven

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

Døveindsatser

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

Status:
Der er dialog mellem Sager der Samler og MSB, men der er endnu ikke indgået en formel samarbejdsaftale.
4. kvartal
2020

Status:
Der er dialog mellem Barnets Ven og driftsområdet Børn, Familier og Fællesskaber om samarbejdet, men der er
endnu ikke indgået en formel samarbejdsaftale.
4. kvartal
2020

Status:
Der er dialog mellem Døveforeningen og driftsområdet Voksne, Job og Handicap, men der er endnu ikke indgået
en formel samarbejdsaftale.
7

Værestedet i
Jægergårdsgade

MSB

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

Foreslås afsluttet

Status:
Med budget 2021 udmøntes beløbet til Center for Forebyggelse og Rehabilitering under Job, Udsatte og Socialpsykiatri, så Værestedet kan fortsætte med de nuværende rammer og også fremover være et tilbud til de mest udsatte borgere i Aarhus.
8

Misbrugsbehandling

MSB

Fra forligstekst:
”Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til indsatser og nye veje inden for misbrugsbehandling.”
Status:
Med budget 2021 udmøntes beløbet til Rusmiddelcenter Aarhus under Job, Sundhed og Ydelse. Midlerne skal bruges til at ansætte en medarbejder, der kan udvikle og igangsætte familieorienterede stofbehandling for borgere
med i behandling for Hash og/eller centralnerve-stimulerende stoffer. Forløbene vil være rettet mod den stoframte borger og dennes familie med børn under 18 år.
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9

Social kontrol

MSB

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

1. kvartal
2021

Status:
Med budget 2021 udmøntes 120.000 kr. til Kvindehuset. Det er under afklaring, hvordan projektet omkring modvirkning af negativ social kontrol konkret skal igangsættes.
10

Sociale investeringer
10.1
Reserve
målrettet
tilbageløb
på investeringer
10 mio.
kr.

10.2

Dialog
mod
Vold

BA
(MSB)

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

4. kvartal
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Status:
Mål, Økonomi og Boliger har udredt reservens formål med Borgmesterens Afdeling. Reserven forventes bragt i
spil i forbindelse med både Dialog mod Vold og Housing First-investeringerne til at håndtere tilbagebetaling på de
”blødere” kvalitative mål, der ikke kan knyttes til bestemte budgetter. Det må forventes der på et tidspunkt åbnes for spørgsmålet om kommunen skal have en mere permanent ”outcome-fund” til håndtering af tilbagebetaling, da en større del af de forudsatte besparelser ikke meningsfuldt vil kunne placeres
MSB
(BA)

Fra forligstekst:
”Dialog Mod Vold er en familieorienteret voldsbehandling, der adskiller sig fra anden voldsbehandling ved både at
tilbyde behandling til den voldsudsatte og børn samt til voldsudøvere (…) Rådet for Sociale Investeringer og Aarhus Kommune er gået sammen med den statslige sociale investeringsfond, Dialog Mod Vold og Den Sociale Kapitalfond om at udvikle et socialt investeringsprogram baseret på Dialog mod Volds erfaringer og metode med psykologbehandling til udøvere af vold i nære relationer, deres voldsudsatte partnere og børn. Samarbejdet giver
mulighed for at afprøve forebyggende indsatser på et meget sårbart område, vold i familier.”
Status:
MSB deltager i arbejdet med at udvikle målgruppe- indsats- og visitationsbeskrivelser. MSB deltager desuden i
arbejdet med at beregne business case og tilbagebetalingsforløb på investeringen. Rådet for Sociale Investeringer
forelægges første konkretisering af muligt indhold i modellen den 8. december. Det er aftalt i styregruppen, at en
aftale skal være færdig og godkendt, så indsatsen kan implementeres primo marts.
5

4. kvartal
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10.3

Housing
Firstindsatser

MSB
(BA)

Fra forligstekst:
”Med dette projekt lægges der op til at undersøge, hvilke effekter det har at investere i direkte at omlægge §110tilbud til Housing First-indsatser med fokus på de unge. Der lægges op til - via sociale investeringsprojekter – at
afprøve effekterne af dels at nedlægge §110-pladser for unge hjemløse og i stedet tilbyde de unge effektfulde
Housing Firstindsatser med henblik på at flytte de unge fra hjemløshed til egen, almen bolig, dels at etablere en
særlig Housing First-indsats for gruppen af de mest udsatte unge hjemløse, herunder unge hjemløse med dobbeltdiagnoser.”

4. kvartal
2020

Status:
Projektbeskrivelser er færdige og Den Sociale Investeringsfond har godkendt indholdet. Rådet for Sociale Investeringer bliver forelagt det endelige produkt den 8. december, men har godkendt hovedtrækkene ved forudgående
behandling. Aftaledokumenter er drøftet og godkendt på rådmandsmøde 1. december 2020. Aftalen forventes
endeligt underskrevet inden jul.
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Permanentgørelse af ABAtilbuddet

MBU/
MSB

Efter underskrivelse starter implementering hurtigst muligt i 2021 – inklusiv arbejde med at sikre korrekt og relevant målopfølgning.
Fra forligstekst:
”Forligspartierne ønsker derfor, at Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse opretholder de nuværende
pladser i ABA-tilbuddet. Det indebærer, at Børn og Unge fortsat omprioriterer 11,2 mio. kr. årligt til projektet i
perioden 2021-2024. Heraf er det aftalt, at Sociale Forhold og Beskæftigelse medfinansierer 1,9 mio. kr. årligt.”

1. kvartal
2021

Status:
ABA-tilbuddet til børn med autisme i kommunens almene dagtilbud og skoler forsætter som hidtil i MBU med
samme finansiering fra MSB som hidtil. Der vil først i det nye år blive udarbejdet en formaliseret aftale mellem
MSB og MBU om en dynamisk opfølgning på pladstal.
12

Familieiværksætterne –
Vuggestedet

MSB/
MBU

Fra forligstekst:
”Forligspartierne vurderer, at der er udsatte førstegangsfødende familier, som ikke har de nødvendige ressourcer
til at deltage i og profitere af Familieiværksætterne. For at alle kan få mulighed for en god start på livet som familie, afsætter forligspartierne 500.000 kr. årligt til at udvide indsatsen overfor de mest udsatte familier i regi af
Vuggestedet, hvor kommende og nybagte forældre kan støttes i individuelle forløb.”
Status:
Med budget 2021 udmøntes beløbet til Vuggestedet under Børn, Familier og Fællesskaber. Indsatsen er tiltænkt
de mest udsatte kommende og nybagte forældre og skal hjælpe dem godt i gang med livet som familie og dermed forebygge en negativ udvikling for forældrene og barnets trivsel. Der vil blive tale om individuelt tilpasset
forløb, som matcher de enkelte familiers behov.

6

Foreslås afsluttet
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Ekstra jobindsats

MSB

Fra forligstekst:
”Derfor afsættes 30 mio. kr. årligt til nye investeringer på beskæftigelsesområdet, hvoraf de 20 mio. kr. finansieres af mindreudgifter på overførselsområdet, mens de 10 mio. kr. tilvejebringes via interne omprioriteringer
blandt beskæftigelsesområdets indsatser.”

Foreslås afsluttet

Opfølgning alene på prioritering og igangsættelse.
Status:
De enkelte driftsområder har udarbejdet implementeringsplaner for den nye indsats. Driftsområderne har ligeledes fastsat, hvordan omprioriteringerne skal gennemføres. Der arbejdes på at få fastsat måltal til internt brug i
MSB. Det forventes, at de ansættelser der skal ske, stort set vil være gennemført pr. 1. januar 2021.
14

Boligpolitiske
redegørelse

MTM

Fra forligstekst:
”Samtidig viser monitoreringen af udviklingen i de almene boligområder tegn på en stigende social opdeling af
boligmarkedet. Det er en udvikling, som truer med at udfordre Aarhus Kommunes Boligpolitiks mål om at alle
aarhusianere har mulighed for at bo i en god bolig i en by med social balance. På den baggrund ønsker forligspartierne en nærmere analyse - en boligpolitisk redegørelse for udviklingen med udgangspunkt i boligpolitikken og
de tre indsatsområder – plads til flere, mangfoldighed og stærke lokalsamfund (…) Den boligpolitiske redegørelse
forankres i Teknik og Miljø, som inddrager øvrige magistratsafdelinger og Borgmesterens Afdeling i arbejdet. Der
afsættes 0,3 mio.kr. til at dække udgifterne forbundet med analysearbejdet.”

3. kvartal
2020

Opfølgning på inddragelse af MSB
Status:
Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling har nedsat kommissorium for den boligpolitiske redegørelse som Sociale Forhold og Beskæftigelse har leveret yderligere bidrag til. Vi bliver desuden løbende inddraget i udarbejdelsen
af redegørelsen.
15

Veteranstrategi

MKB/
MSB

Fra forligstekst:
”Forligspartierne ønsker at sikre, at initiativerne i veteranstrategien kan sættes i gang. Der afsættes derfor i alt
1,15 mio. kr. årligt til finansiering af initiativerne. Midlerne skal hovedsageligt finansiere to veteranrådgivere, (…)
Rådgivningsfunktionerne forankres dels i Kultur og Borgerservice (1 stilling) og dels i Sociale Forhold og Beskæftigelse (½ stilling).”
Status:
Midlerne anvendes til følgende ansættelser:
• En fuldtidsressource i Borgerservice. Vedkommende skal både rådgive veteraner og pårørende og sikre
koordinering med relevante tilbud både i og uden for det kommunale system.
7

Foreslås afsluttet
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17

Besparelser
på administration og
konsulenter

Småjobs - videreførsel

Alle
MA’er

I MSB, en halv stilling til at styrke den opsøgende kontakt til de veteraner, som har behov for hjælp, men
ikke magter selv at henvende sig (’skovveteraner’). Ansættelsen vil ske i Center for Mestring, under Job,
Udsatte og Socialpsykiatri. Der er udarbejdet jobopslag, og det forventes at der vil ske ansættelse senest
d. 1/2-2021.

Besparelser på 30 mio. kr. på brug af konsulenter og 30 mio. kr. på administration.

Foreslås afsluttet

Opfølgning på udmøntning i MSB.

MTM/
MSB

Status:
Besparelserne er fordelt på driftsområder og stabe, efter de kriterier der er fastsat af Borgmesterens Afdeling, i
forhold til fordeling mellem magistratsafdelingerne. Fordelingen mellem centrene, i de enkelte driftsområder, besluttes af de enkelte driftschefer. Ikke alle driftschefer har endnu fastlagt fordelingen. Der vil tværgående i kommunen blive arbejdet ad 6 spor mhp. realisering af besparelsen.
Status:
I budgetforliget for 2018-2021 vedtog forligspartierne den eksisterende småjobs-indsats i Teknik og Miljø (Entreprenørenheden) for ledige kontanthjælpsmodtagere. Indsatsen bidrager samtidig med en styrkelse af renholdelsesindsatsen af byrummet. Ved budgetforliget for 2021, blev det besluttet at permanentgøre ordningen med den
justering, at der løbende gennemføres 46 ansættelser (mod den oprindelige forudsætning om 55 ansættelser for
samme budget).
I 2020 har indsatsen været præget af covid19, og derfor har der været ansat færre end forventet. Der har i 2020
løbende været 25 ansættelser.

1. kvartal
2021

BUDGETFORLIG 2020-2023

#

OPGAVE

ANSVAR
LIG

STATUS

NÆSTE OPFØLGNING
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Eksternt køb

MSB

Fra forligstekst B2020:
”Forligspartierne er derudover enige om, at Sociale forhold og Beskæftigelse skal omlægge en del af beskæftigelsesindsatsen med henblik på at øge anvendelsen af eksterne aktører. Der sættes fokus på at skabe nye dynamikker og øge det samlede resultatfokus blandt andet ved at arbejde med resultatbaserede modeller for afregning.
De eksterne aktørers andel øges med 10 mio. kr. fra 2020.”

3. kvartal
2020

8
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Status:
Budgettet til vejledning og opkvalificering er reduceret fra 2019 til 2020. Det skyldes de besparelser som blev
forudsat, i den erhvervspakke folketinget vedtog i forbindelse med finanslov 2018. Samlet var det årsag til reduktioner på 15 mio. kr. fra 2019 til 2020. Samtidig er der et faldende budget til sprogundervisning, hvilket har
betydet at det samlede budget til vejledning og opkvalificering, var 20 mio. kr. lavere i 2020 i forhold til 2019,
svarende til en reduktion på ca. 10 pct. Idet størstedelen af den vejledning og opkvalificering der købes er hos
eksterne aktører - i 2020 forventet 75 pct. - vil det være udfordrende at skulle øge anvendelsen af eksterne med
10 mio. kr. I 2020 er anvendelsen af eksterne leverandører faldet yderligere. Det skyldes blandt andet, at henvisningen til de eksterne leverandører blev helt stoppet, da beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet i foråret,
hvorved en stor del af den planlagte aktivering blev udsat. Der blev ultimo maj igen åbnet for henvisninger til
eksterne aktører, men det var først efter sommerferien, at antal henvisninger var på niveau med tidligere år.
Forventninger til 2021
I nogle af de nye investeringsinitiativer, er det forudsat at det er eksterne aktører, der skal stå for indsatsen, hvilket vil øge anvendelsen af eksterne aktører med 5-6 mio. kr. i 2021. Derudover har driftsområderne et ønske om
at anvende en del af mindreforbruget fra 2020, til at købe flere tilbud hos de eksterne aktører i 2021, for at sikre
tilbud til det øgede antal ledige, samt til finansiering af de forløb der blev udsat i foråret 2020. Det forventes
samtidig, at de regionale puljer, hvor der gives 80 pct. refusion til nogle typer af opkvalificering, vil blive øget i
2021.
Forberedende Grund Uddannelse (FGU) blev etableret i 2019. FGU erstatter nogle af de opkvalificeringsforløb,
ved eksterne leverandører, der tidligere blev bevilget, men omfanget forventes samlet at blive større end før.
19

Grøn Transportplan

Alle
MA’er

Fra budgetforlig:
”Forligspartierne ønsker, at der i forbindelse med udskiftning af biler i kommunen og kommunens selskaber kun
investeres i elbiler/fossilfri biler, medmindre der er ganske særlige grunde til andet. Samtidig skal det være et
bindende mål, at hele bilflåden er omstillet til klimavenlig/fossilfri drift senest i løbet af 2025
(…) Endelig er transport af borgere en kilde til CO2-udledning som kommunen kan påvirke. Kørslen som kørselskontoret kordinerer udgør årligt ca. 4,47 mio. km. Det giver en udledning på ca. 1200 tons CO2/år. Denne udledning ønsker forligspartierne ligeledes udfaset så hurtigt som muligt. Der ønskes opstillet simple bindende mål for
årlig omstilling og laves nøgletal for at følge udviklingen.”
Status:
Den 4. november blev fase 2 i Grøn Transportplan endelig vedtaget i Byrådet. De fleste krav til afdelingerne var i
forvejen trådt i kraft. Vedtagelsen betyder at en række fælles tiltag træder i kraft – herunder koordineret flådestyring i Kørselskontoret. Derudover er der sat gang i arbejde med fælles udbud af ladestandere og indkøbsaftaler
på el-biler.
I MSB arbejdes der på at udskifte det påkrævede antal fossildrevne biler og det forventes, at vi når i mål indenfor
regnskabsåret. Derefter sættes gang i proces med at udvide udskiftningsplanen og sikre løbende opfølgning
herpå.
9

Foreslås afsluttet
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Tandsundhedsplan
3,1 mio. kr. i
2020 og 3,6
mio. kr. i årene
derefter

MSO/
MSB/
MBU

”Forligspartierne ønsker at styrke tandplejen for byens udsatte borgere og dermed mindske uligheden i sundhed.
Der afsættes derfor 3,1 mio. kr. i 2020 og 3,6 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til at finansiere en gennemførelse
af Tandsundhedsplanen, som Sociale Forhold og Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg samt Børn og Unge har udarbejdet i fællesskab.
(…)
Forligspartierne ønsker, at Sociale Forhold og Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg samt Børn og Unge i fællesskab
undersøger muligheden for fremadrettet at samle budgettet til Omsorgstandplejen, Specialtandplejen samt Socialmedicinsk Tandklinik i Børn og Unge.”

Foreslås afsluttes

Status:
Som aftalt på rådmandsmøde bliver midlerne overført til MBU i 2021, hvor tandplejen for udsatte borgere placeres. Der er aftalt en garanti for, at hvis udgifterne til området fremover stiger, vil der ske en drøftelse i Økonomistyregruppen mhp. en efterfølgende samlet fremførelse af behovet for øget finansiering fra MBU/MSO/MSB.
21

Headspace

MSB

”Headspace er en frivillig organisation, der tilbyder børn og unge i alderen 12-25 år, som oplever små eller store
problemer (ensomhed i skolen, angst, sorg mv.) anonym og gratis rådgivning hos frivillige ungerådgivere. Forligspartierne ønsker at støtte muligheden for etablering af et Headspace-center i Aarhus.”

4. kvartal
2020

Status:
Headspaces aktiviteter er startet op i efteråret 2020: Aktiviteterne er dog påvirket af den nuværende Covid-19
situation samt deraf følgende restriktioner.
Der afholdes løbende samarbejdsmøder mellem Headspace og Unge, Job og Uddannelse. Headspace har fået en
fast koordinator/kontaktperson fra Ungecentret Kalkværksvej. Der arbejdes pt. på at finde den bedste samarbejdsform i forhold til Headspaces målgruppe/aktiviteter og fremskudt uddannelses- og virksomhedskonsulent fra
Unge Job og Uddannelse.
Derudover er der aftalt vidensdelingsmøder, hvor Headspace fortæller om deres tilbud til medarbejdere i Unge
Job og Uddannelse, så der sikres et bredt kendskab til tilbuddet.

BUDGETFORLIG 2019-2022
#

OPGAVE

22

Udsatte boligområder

ANSVAR
LIG
MTM
BA
MSB

STATUS

NÆSTE OPFØLGNING

10

Punkt 4, Bilag 2: Opfølgning 3. kvartal .pdf
22.1

23

Forebyggelse i
risikoområder
22.2 Opgangtil-opgang
Jobs og aktiviteter for
psykisk syge
førtidspensionister
0,6 mio. kr. i
2019 og 2020

Økonomi
(BB)

4. kvartal
2020

BEF

1. kvartal
2021

MSB
BEF
(SOC)

4. kvartal
2020

BUDGETFORLIG 2018-2021
#

OPGAVE

ANSVAR
LIG

STATUS

NÆSTE OPFØLGNING
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Social Investeringsfond

BA
(SOC/
Økonomi)

”Byrådet har tidligere besluttet, at Borgmesterens Afdeling efter koordinering i Økonomistyregruppen udarbejder
en årlig opgørelse af gevinsterne ved indtægtsoptimering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. De opgjorte
årlige gevinster i budgetperioden, der ellers ville tilfalde kommunekassen, tilføres fonden, indtil der er sikret en
indskudskapital på 40 mio. kr. Forligspartierne anmoder Borgmesterens Afdeling om – under inddragelse af magistratsafdelingerne – at udarbejde en indstilling til byrådet i foråret 2018 med et konkret oplæg til organisering og
retningslinjer for fonden”

Foreslås afsluttet

Status:
Den Sociale Investeringsfond er nu operativ. Foruden de konkrete projekter nævnt under punkt 10, modtager
fonden løbende forslag til øvrige investeringsinitiativer. De forslag Rådet ønsker at gå videre med, bliver i de fleste tilfælde sendt videre til MSB til en indledende faglig belysning. Hvis Rådet på den baggrund ønsker at gå videre med projektet, indledes arbejde i samarbejde med MSB arbejde med at beregne omkostninger og business
case. MSB er i dialog med Borgmesterens Afdeling, som sekretariatsbetjener fonden i forhold til at sikre løbende
prioritering og undgå overbelastning af de administrative ressourcer, der kan gå udover den normale drift.
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26

27

Helhedsorienterende indsatser
Driftsmidler afsat i ”det lille
budgetforlig”:
2,35 mio. kr. til
helhedsorienterende indsatser.
Anlæg af
Botilbud til
unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd
Anlæg af
Boformspladser til borgere
med ADHD

SOC/
BEF

4. kvartal
2020

Økonomi
(BYG)

4. kvartal
2020

(SOC)

Økonomi
(BYG)
(SOC)

28

Anlæg af
handicapboliger

Økonomi
(BYG)

Opsamling på
B2016: 2 gange
28 boliger til
voksne med
handicap samt
B2018: 26 handicapboliger.

(SOC)

Etablering af 5 pladser. Anlægsmidler på 7,8 mio. kr. er afsat i 2019.

1. kvartal
2021

Status:
De 5 pladser planlægges etableret på Nygårdsvejs 1A hvor de bliver en del af i alt 20 nye socialpsykiatriske pladser. Der er afholdt naboorientering ultimo august og indstillingen har været i høring ved interesseorganisationerne. Indstillingen sagsbehandles aktuelt med Borgmesterens Afdeling og sendes derefter til byrådet. Byggestart
primo 2021. Forventet ibrugtagning ultimo 2021.
4. kvartal
2020
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Anlæg af
skæve boliger
Opsamling på
anlæg af
”Skæve boliger”
aftalt i både
B2016 (10-15
bol.) og B2018
(14 bol.)

30

Planteskolen
Skæring

Økonomi
(BYG)

4. kvartal
2020

(SOC)

BEF

1. kvartal
2021

(Økonomi)

BUDGETFORLIG 2017-2020
#

OPGAVE

ANSVAR
LIG

31

Overgange på
handicapområdet

MSB/
MSO/
MBU

31.1

SOC/
MBU

Fælles
indsats
ift.
”klar
til
voksenlivet”

STATUS

NÆSTE OPFØLGNING

1. kvartal
2021
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BUDGETFORLIG 2016-2019
#

OPGAVE

ANSVAR
LIG

32

Anlæg af 12
sikrede pladser

Økonomi
(BYG)
/ SOC

33

Anlæg af storbylandsby

Økonomi
(BYG)

NÆSTE OPFØLGNING

STATUS

4. kvartal
2020

Forligstekst:
”Forligspartierne har derfor besluttet, at der gives kvote til opførelse af en Storbylandsby med 40 mindre
boliger (40 m2), hvoraf 20 forbeholdes udsatte borgere, mens 20 udlejes på almindelig vis gennem et alment
boligselskab. (…) Eventuelle driftsmerudgifter og personalerelaterede udgifter afholdes inden for Sociale Forhold
og Beskæftigelses budget.”
I henhold til den efterfølgende planlægning placeres Storbylandsbyen ved siden af Journalisthøjskolen (som flytter ca. 2019).
Status:
Byggeriet af Storbylandsbyen forventes at blive genoptaget - efter entreprenørens konkurs i oktober - i løbet af
foråret 2021. Projektet har været plaget af mange udfordringer undervejs, idet det i første omgang tog lang tid
for Østjysk Bolig og MTM at blive enige om grundkøbet, fordi grunden er meget forurenet. Dernæst har det taget
relativ lang tid at nå til enighed mellem Østjysk Bolig og MKB omkring placering af en støjmur. Etablering af en
støjmur er en forudsætning i byggetilladelsen. Parterne enedes om en deklaration, som fastlægger murens placering, og som nu er tinglyst. Første spadestik blev taget i oktober 2020, men entreprenørens konkurs vil medføre
en udskydelse af ibrugtagningen med foreløbigt ca. ½ år til indflytning i foråret 2022.
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Punkt 5: Orientering fra Magistraten
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, Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 9. december 2020.docx

Emne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato:

9. december 2020

Mødetid:
Mødested:

Kl. 16.45 – 18.45
Virtuelt via Microsoft Teams (brug link i
mødeindkaldelse)

4. december 2020
Side 1 af 7

SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE
Fagligt Sekretariat
Aarhus Kommune

Dagsorden kort:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Referat fra udvalgets møde den 23. november 2020
Foretræde ved LEV Aarhus
Byrådshenvist sag: Ankestyrelsens Danmarkskort på det
sociale område 2019
5. Byrådshenvist sag: Beskæftigelsesplan 2021
6. Byrådshenvist sag: Forslag fra SF om stærkere jobindsats
for langtidsledige
7. Ny kulturpolitik for 2021 – 2024
8. Orienteringspunkter
9. Skriftlige orienteringer
10. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
11. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.
Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 16.45 – 16.48 (3 min.)

-

Bilag:
Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 9.
december 2020.

2. Referat fra udvalgets møde den 23. november 2020
Baggrund/formål: Udvalget orienteres om referatet fra det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Ansvarlig: Sander Jensen

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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Tid: 16.48 – 16.50 (2 min.)

-

Bilag:
Referat fra mødet den 23. november 2020

3. Foretræde ved LEV Aarhus
Baggrund/formål: I forbindelse med behandlingen af sagen:
Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede
socialområde på Byrådsmødet den 18. november 2020 havde LEV
Aarhus fremsendt en meningstilkendegivelse samt ønske om foretræde. Til udvalgsbehandlingen af sagen, var LEV Aarhus forhindret i at foretræde for udvalget, hvorfor det blev aftalt, at dette skulle ske på mødet den 9. december 2020.
Baggrundsmaterialet omkring Rammeaftale 2021-2022 findes på
udvalgsmødet den 23. november 2020.
Anne Kjeld Pedersen fra LEV Aarhus deltager under punktet.
Metode: Foretræde og spørgsmål
Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 16.50 – 17.05 (15 min.)
Bilag:
Meningstilkendelse fra LEV Aarhus

4. Byrådshenvist sag: Ankestyrelsens Danmarkskort på det
sociale område 2019
Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 2. december 2020 sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Flere øvrige partier, er inviteret med til drøftelsen.
Der er anmodet om foretræde fra Nauja May Fleischer, hvilket er

imødekommet af formand Sander Jensen.
Metode: Udvalget skal konkludere på sagen
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Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 17.05 – 17.35 (30 min.)
Bilag:
Indstilling
Bilag 1: Sager behandlet i Ankestyrelsen på det sociale område i 2019 – Danmarkskortet
Bilag 2: Oversigt over Ankestyrelsens Danmarkskort 2019 på
det sociale område
Bilag 3: Afdækning af Ankestyrelsens hjemvisninger af afgørelser på det sociale område 2019
Bilag 4: Ændring i administration i sager om dækning af merudgifter på det sociale område
Notat MSO 10.11.2020 (påført 16.11.2020)
Notat MSB 16.11.2020 - Ansøgninger og afgørelser i MSB
(påført 16.11.2020)
Notat MSB 16.11.2020 - Svar på spørgsmål (påført
16.11.2020)
Bilag 1: Proces for borgers klage over kommunens afgørelse
Ændringsforslag fra V (tilføjet 18.11.2020)
Byrådsdebat

5. Byrådshenvist sag: Beskæftigelsesplan 2021
Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 2. december 2020 sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget
Mahad Yussuf (RV) har ønsket at deltage i drøftelsen, hvilket er
blevet imødekommet af formanden for udvalget.
Metode: Udvalget skal konkludere på sagen
Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 17.35 – 17.55 (20 min.)
Bilag:
Indstilling
Bilag 1: Beskæftigelsesplan 2021
Bilag 2: Høringssvar
Notat MSB 01.12.2020 (tilføjet 01.12.2020)
Bilag til notat (tilføjet 01.12.2020)
Byrådsdebat
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6. Byrådshenvist sag: Forslag fra SF om stærkere jobindsats for langtidsledige
Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 2. december 2020 henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget. På byrådsmødet blev sagen behandlet sammen med
Beskæftigelsesplan 2021.
Mahad Yussuf (RV) har ønsket at deltage i drøftelsen, hvilket er
blevet imødekommet af formanden for udvalget.
Metode: Udvalget skal konkludere på sagen
Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 17.55 – 18.05 (10 min.)
Bilag:
Beslutningsforslag fra SF
Byrådsdebat

7. Ny kulturpolitik for 2021 – 2024
Baggrund/formål: Der er udarbejdet et nyt udkast til en Kulturpolitik, som er i høring. I den forbindelse ønsker MKB at besøge
udvalget med henblik på at få input/bemærkninger til udkastet.
Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltager i forbindelse med drøftelsen af punktet.
Metode: Udvalget bedes komme med input til udkast til ny kulturpolitik 2021-2024
Ansvarlig: Sander Jensen
Tid: 18.05 – 18.25 (20 min.)
Bilag:
Forklæde
Udkast til Kulturpolitik
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8. Orienteringspunkter
A) Eventuel orientering
Baggrund/formål: Eventuel orientering
Metode: Mundtlig orientering
Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen
Tid: 18.25 – 18.30 (5 min.)

9. Skriftlige orienteringer
A) Orientering om implementering af Kommunernes Ydelsessystem
Baggrund/formål: Udvalget orienteres skriftligt om nyt ITsystem til sagsbehandling og udbetaling af forsøgeydelser og
enkeltydelser samt behandling af administrationssager på beskæftigelsesområdet.
Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er
spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.
Bilag:
Implementering af Kommunernes Ydelsessystem

B) Status for Borgernes MSB
Baggrund/formål: I forbindelse med at byrådet godkendte
forslaget om ny organisering i Sociale Forhold og Beskæftigelse
blev det besluttet, at udvalget skulle præsenteres for en status
for organiseringen ultimo 2020 (vedlagt). Denne status følges
op af en evaluering inden udgangen af 2022.
Der er tale om en foreløbig orientering, da emnet også dagsordensættes først i det kommende år.
Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er
spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.
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Bilag:
Orientering om status for borgernes MSB 2020

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 driftsområdet Voksne, Job og Handicap.
Der er tale om en foreløbig orientering, da emnet også dagsordensættes først i det kommende år.
Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er
spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.
Bilag:
Notat om ny tilsynsstruktur i Voksne, job og Handicap

D) Nyt Kvalitetsteam i Sociale Forhold og Beskæftigelse
Baggrund/formål: I forbindelse med budgetforhandlingerne
for 2021 er der afsat midler til udvikling og implementering af
en ny tilgang til kvalitetsudvikling i Sociale Forhold og Beskæftigelse med fokus på samarbejde og systematik. Det vedlagte
notat har til formål at orientere udvalget om de tanker der ligger bag, og de tiltag som er igangsat i forbindelse med dette
arbejde.
Der er tale om en foreløbig orientering, da emnet også dagsordensættes først i det kommende år.
Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er
spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.
Bilag:
Notat

10. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
Baggrund/formål: På hvert udvalgsmøde forelægges udvalget
en liste med kommende kurser, konferencer og aktiviteter, der er
mulighed for at deltage i.
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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: 18.30 – 18.35 (5 min.)
Bilag:
-

Kurser og konferencer
Sager på vej til byrådet

11. 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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Bordrunde

