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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: Navngivning af Kilebo Hus 1-4 og Hus 5-7

Beslutning for Punkt 3: Navngivning af Kilebo Hus 1-4 og
Hus 5-7

I forbindelse med rekonstruktionen af Kilebo opdeles Kilebo i to separate tilbud med hvert
sit navn og med hver sin leder; i henholdsvis husene 1-4 og husene 5-7.

Det indstilles:
At 1): Det nuværende Kilebo Hus 1-4 bevarer navnet Kilebo.
At 2): Det nuværende Kilebo Hus 5-7 kommer til at hedde Havkærhus.

LH præsenterede indstillingen og gjorde status for rekonstruktionen af Kilebo.

Rådmandsmødet drøftede navngivningen af Kilebo Hus 1-4 og Hus 5-7.

• Rådmandsmødet vurderede, at Kilebo Hus 1-4 skal bevare navnet Kilebo.
• KW gav mandat til, at beboerne i Hus 5-7 selvstændigt kan vælge et navn.

FS følger op.

Punkt 4: "På vej ud af corona"-tiltag for akademikere

Beslutning for Punkt 4: "På vej ud af corona"-tiltag for
akademikere

For at imødegå den højere ledighed for akademikere iværksætter Jobcenter Aarhus en
række tiltag i løbet af forår og sommer 2021. Der er tale om besøgskampagner, hvor
jobcenteret mødes med virksomheder og efterfølgende matcher til job, løntilskud eller
praktik, samt etablerer graduate- og traineeforløb målrettet små- og mellemstore
virksomheder.

Det indstilles:
At 1): Rådmandsmødet tager orienteringen til efterretning.
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At 2): Rådmandsmødet drøfter, hvorvidt der skal orienteres om indsatsen på et
kommende MSB/BA-koordinationsmøde.

VJ præsenterede "På vej ud af corona"-tiltag for akademikere i forår og sommer 2021.

Rådmandsmødet drøftede tiltagene. Herunder:

• KW konstaterede, at den aktuelle ledighedssituation går i den rigtige retning - men
vurderede samtidig, at det er afgørende, at MSB fortsat iværksætter
ekstraordinære tiltag, der understøtter, at ledige akademikere kommer i
beskæftigelse for at modvirke et evt. efterslæb og en langsigtet merledighed.
• KW kvitterede for en række gode tiltag og ønskede, at de prioriteres i forhold til
presse og kommunikation. VJ følger op og koordinerer med JLH / OL.
• KW ønskede, at MSB vurderer, om der skal iværksættes en
beskæftigelseskampagne i løbet af foråret - fx som optakt til Bootcamp
-, inden tiltagene eventuelt dagsordensættes på et MSB/BA-koordinationsmøde.

KW tog orienteringen til efterretning med ovenstående bemærkninger in mente.

Punkt 5: Regnskab 2020: Opfølgning på mål og økonomi

Beslutning for Punkt 5: Regnskab 2020: Opfølgning på
mål og økonomi

Det samlede regnskabsresultat viser et overskud i forhold til rammen på 101 mio. kr.

Hovedparten af overskuddet skyldes samfundets nedlukning grundet COVID-19.

På de ikke-decentraliserede områder har COVID-19 sat sit aftryk. I 2020 har der været
3.300 flere borgere på offentlig forsørgelse end budgetteret. Situationen afspejles i
budgetmålene "Flere ledige akademikere i job" og "Flere med ikke-vestlig baggrund skal
i job".

Dog har der også været positive udviklingstendenser for rådmandsmålene. Bl.a. er der
målopfyldelse på målene "Færre på helbredsbetinget overførselsindskomst i de udsatte
boligområder" og "Færre kommunalt forsørgede i de udsatte boligområder".

Det indstilles:
At 1) Vedlagte opfølgning på mål og resultater samt økonomi tages til efterretning.
Herunder at Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om mål, resultater og
økonomi.

BHA præsenterede indstillingen.

Rådmandsmødet drøftede regnskabsresultatet. Herunder:

• KW anerkendte, at der er blevet leveret et flot styringsarbejde i organisationen i
forhold til at bremse de økonomiske udgifter i 2020.
• KW konstaterede også, at MSB fortsat er presset af den demografiske tilgang - og
således strukturøkonomisk - på myndighedsområdet.
• Rådmandsmødet drøftede, hvorvidt der skal gennemføres en systematisk
omprioritering inden for MSB's budgetområder.
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KW ønskede, at MØB dagsordensætter opfølgningen på mål og resultater igen til
drøftelse på det kommende (16.03.21, red.) rådmandsmøde.

KW godkendte, at opfølgningen på mål og resultater dagsordensættes på det kommende
møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget. Dertil skal oplægget til Social- og
Beskæftigelsesudvalget ligeledes drøftes på rådmandsmødet d. 16. marts.

KW tog orienteringen til efterretning med ovenstående bemærkninger in mente.

MØB følger op.

Punkt 6: Regnskab 2020 – Eksternt Regnskabsmateriale

Beslutning for Punkt 6: Regnskab 2020 – Eksternt
Regnskabsmateriale

Sociale Forhold og Beskæftigelse skal fremsende regnskabsmateriale som bidrag til
kommunens samlede regnskab d. 15. marts.

Det indstilles:
At 1) Vedlagte materiale fremsendes til Borgmesterens Afdeling som Sociale Forhold og
Beskæftigelses bidrag til det samlede regnskab for 2020.

BHA præsenterede det eksterne regnskabsmateriale for 2020.

Rådmandsmødet drøftede materialet. Herunder:

• KW bemærkede, at det fortsat er uvist, om der afsættes 25 mio. kr. til
engangstilskud til initiativer i den sociale bæredygtighedsplan, eftersom det
afhænger af morgendagens (10.03.21, red.) forligskredsmøde.
• KW og LH undrede sig over det markante fald i antallet af forebyggende og øvrige
tilbud til børn, unge og familier. MØB følger op og kvalificerer aktivitetstallet for
2020 igen.
• BHA redegjorde for opgørelsen af coronarelaterede udgifter og indtægter for MSB.

KW ønskede at modtage materialet til godkendelse i eDoc efter beslutning på
forligskredsmødet (10.03.21, red.).

MØB følger op.

Punkt 7: Udvidelse af Ungetilbuddet på Bymosevej

Beslutning for Punkt 7: Udvidelse af Ungetilbuddet på
Bymosevej

Byrådet afsatte i Budget 2020 midler til etablering af 12 nye almene ungdomsboliger på
det socialpsykiatriske område i samarbejde med en boligforening.
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Fremfor nybyggeri foreslås det at udvide MSB's visitationsret fra 8 til 20 boliger i allerede
eksisterende ungdomsboliger i et ungdomsboligfællesskab på Bymosevej hos Østjysk
Bolig, hvor MSB driver et velfungerende ungetilbud.

Det indstilles:
At 1) Byrådsindstillingen om udvidelse af anvisningsretten fra 8 til 20 ungdomsboliger på
Bymosevej 194 og udvidelse af fælleshus for op til 1,6 mio. kr. godkendes.

BHA præsenterede byrådsindstillingen.

Rådmandsmødet drøftede perspektiverne ved udvidelse af Ungetilbuddet på Bymosevej.
Herunder:

• KW betonede en bekymring for, at Bymosevej ikke udgør den mest attraktive,
tilgængelige lokation for udvidelse af almene ungdomsboliger på det
socialpsykiatriske område - i lyset af, at der - ifølge Forhandlingsudvalget - pt.
opleves et overudbud af ungdomsboliger uden for midtbyen.
• KW ønskede endvidere, at der udarbejdes en redegørelse, der udfolder de faglige
argumenter for at placere ungdomsboligerne på Bymosevej 194.

KW godkendte ikke indstillingen med de to ovenstående, opfølgningspunkter in mente.

MØB følger op og koordinerer med FS.

Punkt 8: Orientering fra Magistraten

Beslutning for Punkt 8: Orientering fra Magistraten

KW orienterede om Magistratens seneste (08.03.21, red.) møde.

Punkt 9: Orientering om udvalgsmødet

Beslutning for Punkt 9: Orientering om udvalgsmødet

Rådmandsmødet drøftede dagsordenen for det kommende (17.03.21, red.) møde i
Social- og Beskæftigelsesudvalget. Herunder:

• LH orienterede om, at der fremsendes en bruttoliste med forslag til temadrøftelse i
Social- og Beskæftigelsesudvalget til KW's godkendelse i eDoc.

Punkt 10: Bordrunde

Beslutning for Punkt 10: Bordrunde

VJ orienterede om processen vedr. 2. generationsreformer.
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Opfølgning på budgetforlig 4. kvartal Side 1 af 1  

Indstilling 

 

Opfølgning på budgetforlig efter 4. kvartal 

2020 
 

Hermed fremsendes den kvartalsvise rådmandsopfølgning 

med status efter 4. kvartal 2020. 
 

1. Resume  

For 3. kvartal er der fulgt op på i alt 11 punkter. For 1 punkt 

foreslås opfølgningen afsluttet i regi af nærværende kvar-

talsvise opfølgninger for i stedet enten at ophøre eller 

overgå til almindelige driftsopfølgninger eller evalueringer 

jf. forligsteksterne. 

 

I oversigten er desuden inkluderet de opfølgningspunkter, 

som ikke har opfølgning i 4. kvartal, til orientering om dis-

ses næste opfølgningstidspunkt.  

 

 

2. Beslutningspunkter 

At 1) Opfølgningen fra 4. kvartal drøftes og godkendes. 
 
 
 
 

Bilag  

Bilag 1: Opfølgning på budgetforlig efter 3. kvartal 

 

Opfølgning på budgetforlig efter 4. 

kvartal 2021 

 
 

 

Til Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse 

Fra Mål, Økonomi og Boliger 

Dato 16. marts 2021 

Økonomi 

Tlf.: 89 40 20 00 

E-post: okonomi@msb.aarhus.dk 

 Antal tegn: 978 

Sagsbehandler: Mads Bundgaard 

Tlf.: 89 13 33 34 

E-post: madbun@aarhus.dk 
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BUDGETFORLIG 2021-2024 
 

BUDGETFORLIG 2021-2024 
 

# OPGAVE AN-

SVAR

LIG 

STATUS NÆSTE OP-

FØLGNING 

1 Indsatser for 

udsatte ældre 

   

 1.1 Pitstop 

Perma-

nentgø-

relse - 1 

mio. kr. 

om året  

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.” 

 

Status:  

I fællesskab mellem MSO og MSB er der planlagt følgende: 

- Begge forvaltninger udarbejder en model for anvendelsen af den 1 mio. kr. i eksisterende tilbud i MSO og 

MSB. 

- I fællesskab udarbejdes et forslag til en langsigtet plan for målgruppen. Forslaget tager udgangspunkt i et 

samarbejde med civilsamfundet.  

1. kvartal 

2021 

 1.2 Bolig- 

og støt-

teløs-

ninger 

til ud-

satte 

ældre 

1 mio. 

kr. om 

året  

MSO/

MSB 

 

 

 

1. kvartal 

2021 

2 Klostertorv og 

Kirkens Kors-

hærs døgn-

varmestue 

MSB  Ingen opfølgning dette kvartal 1. kvartal 

2021 

3 Ramme til ci-

vilsamfunds-

indsatser 

 Fra forligstekst: 

”Forligspartierne ønsker at styrke inddragelsen af civilsamfundet og de frivillige organisationer i løsningen af ud-

fordringerne 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.” 
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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. 

 3.1 Børn, 

unge og 

sorg 

 Der afsættes derfor inden for puljen 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til Børn, Unge og Sorg. 

 

Status:  

Der er afholdt møde med Børn, Unge og Sorg, driftschef og centerchefer om indsats, samarbejde mm. den 14. 

december og 29. januar. Der er udarbejdet et udkast til aftale, som mangler endelig underskrift. 

 

1. kvartal 

2021 

 3.2 Sager 

der 

samler 

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

 

Status:  

Der er afholdt et møde d. 28. januar og et nyt møde er planlagt til 2. marts. SDS arbejder pt. med beskrivelse af 

plan. 

 

1. kvartal 

2021 

 3.3 Voksen-

venner 

– Bar-

nets 

ven 

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

 

Status:  

Der har været holdt møde d. 20. januar og der arbejdes pt. på et aftaleforslag. 

 

1. kvartal 

2021 

 3.4 Døve-

indsat-

ser 

 Forligspartierne ønsker desuden at yde en støtte på 0,2 mio. kr. årligt til Døveforeningen, der bidrager til at bor-

gere med høretab har bedre forudsætninger for at klare sig selv i hverdagen. 

 

Status:  

Der er afholdt møde med Døveforeningen og driftschef den 4. februar om indsats, samarbejde. Der er udarbejdet 

et udkast til aftale, som mangler endelig underskrift. 

 

1. kvartal 

2021 

4 Social kontrol MSB Ingen opfølgning dette kvartal 1. kvartal 

2021 

5 Sociale inve-

steringer 

   

 5.1 Re-

serve 

mål-

rettet 

tilba-

geløb 

på in-

veste-

ringer 

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 initia-

tiver, 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 inve-

steringsprojekter - at beslutte den konkrete anvendelse af den afsatte reserve.” 

 

 

 

2. kvartal 

2021 

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



3 

 

10 mio. 

kr. 

Status: 

Mål, Økonomi og Boliger har udredt reservens formål med Borgmesterens Afdeling. Reserven bringes i spil til at 

håndtere tilbagebetaling på de ”blødere” kvalitative mål, der ikke kan knyttes til bestemte budgetter. I tilfældet 

med Dialog mod Vold anvendes den desuden til at betale for besparelser på statens og regionens budgetter.  

 

Med den nuværende anvendelse af reserven, vil den relativt hurtigt blive fuldt disponeret. Der udestår således 

formentlig en fremtidig drøftelse af den mere permanente håndtering af disse effekter på mere bløde effektmål, 

der er svære at placere korrekt. 

 5.2 Dialog 

mod 

Vold 

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 Aar-

hus Kommune er gået sammen med den statslige sociale investeringsfond, Dialog Mod Vold og Den Sociale Kapi-

talfond om at udvikle et socialt investeringsprogram baseret på Dialog mod Volds erfaringer og metode med psy-

kologbehandling 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: 

Dialog mod Vold-investeringen er færdigudviklet og forventes underskrevet medio februar med opstart primo 

april. Investeringen involverer formentlig en overbetaling fra kommunens side, idet kommunekassen også betaler 

for effekter opnået på statens og regionens budgetter. Det har givet anledning til, at Borgmesteren har rettet 

henvendelse til Socialministeren for at gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheden. 

 

MSB’s decentrale budgetter hæfter for omtrent 25 % af betalingen – hvilket forventes at svare nogenlunde til de 

realiserede besparelser i projektperioden.  

 

1. kvartal 

2020 

 5.3  Hou-

sing 

First-

indsat-

ser 

MSB 

(BA) 

Fra forligstekst: 

”Med dette projekt lægges der op til at undersøge, hvilke effekter det har at investere i direkte at omlægge §110-

tilbud 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 dob-

beltdiagnoser.” 

 

Status: 

Aftalen er underskrevet og offentliggjort. I øjeblikket foregår drøftelser om den konkrete håndtering af implemen-

tering, idriftsættelse og målopfølgning frem mod styregruppemøder medio marts og medio juli. 

 

De to projekter forventes idriftsat hhv. 1. august og 1. september. 

 

2. kvartal 

2021 
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6 Permanentgø-

relse af ABA-

tilbuddet 

MBU/

MSB 

Ingen opfølgning dette kvartal 1. kvartal 

2021 

7 Boligpolitiske 

redegørelse 

MTM Ingen opfølgning dette kvartal 1. kvartal 

2021 

8 Småjobs - vi-

dereførsel 

MTM/

MSB 

 

Ingen opfølgning dette kvartal 

1. kvartal 

2021 

BUDGETFORLIG 2020-2023 
 

# OPGAVE AN-

SVAR

LIG 

STATUS NÆSTE OP-

FØLGNING 

9 Eksternt køb MSB  1. kvartal 

2021 

10 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. Forligs-

partierne ønsker at støtte muligheden for etablering af et Headspace-center i Aarhus.” 

 

Status: 

Aktiviteterne hos Headspace tilrettelægges efter de gældende corona-restriktioner og der er langt overvejende 

tale om digital kontakt til de unge.  Der forventes en forsigtig overgang til fysiske aktiviteter fra marts 2021. 

Headspace arbejder ligeledes med at udbrede kendskabet til Headspace i Aarhus.  

 

Det er aftalt, at der er en uddannelses- og virksomhedskonsulent, som skal varetage en fremskudt funktion hos 

Headspace svarende til 8 timer/ugen. Samarbejdet er startet op virtuelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. kvartal 

2021 
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BUDGETFORLIG 2019-2022 
 

# OPGAVE AN-

SVAR

LIG 

STATUS NÆSTE OP-

FØLGNING 

11 Udsatte bolig-

områder  

MTM 

BA 

MSB 

 

   

 11.1 Fore-

byg-

gelse i 

risiko-

områ-

der 

MØB 

(BB) 

Fra ”aftale om udsatte boligområder”: 

”Med den nye definition af udsatte boligområder og ghettoområder, som er aftalt mellem et flertal af partierne i 

Folketinget d. 9. maj, har Aarhus Kommune fire boligområder på ”ghettolisten”. Det er Gellerup/Toveshøj, Bispe-

haven, Skovgårdsparken og Langkærparken. De to førstnævnte defineres tillige som ”hårde ghettoer”.  

Det er afgørende, at der sættes ind, så der ikke er flere boligområder i Aarhus, der lander i kategorien ”hårde 

ghettoer” – og at der holdes tæt øje med, at øvrige boligområder i byen ikke udvikler sig negativt. 

Der vil være behov for at udvikle handleplaner i fællesskab mellem kommune, boligforening og øvrige aktører.” 

 

Status: 

Status pr. 1. december 2020 er at Aarhus har to hårde ghettoer: Gellerup/Toveshøj og Bispehaven. Hvert år den 

1. december offentliggør boligministeren en liste over hårde ghettoområder og udsatte boligområder. Aarhus 

havde pr. december 2020 ingen nye udsatte områder på listen, og Skovgårdsparken var gået fra at være meget 

tæt på at blive en hård ghetto til ikke at figurere på listen overhovedet. Så det går klart i den rigtige retning. 

 

I Gellerup/Toveshøj og Bispehaven er der udarbejdet udviklingsplaner, og i indeværende år påbegyndes genhus-

ningen i Bispehaven, ligesom det er muligt at genhusningen i Gellerup/Toveshøj ”rykkes frem” som følge af 

mange ledige lejemål i Gellerup 

 

Udviklingsplanen, eller rettere den strategiske plan, der sætter rammerne og retningen for udviklingen af Bispe-

haven, Ellekær og nærområder forventes vedtaget i foråret 2021 

 

Aktuelt pågår der herudover indsatser i form af helhedsplaner, både små og store i Tilst, Viby og i og omkring 

Hasle torv. 

 

Under overskriften ”Aarhus løfter Tilst” sker der en bedre integration af skolen og området ved skolen. Målsætnin-

gen er øget tryghed og en ændret beboersammensætning, så Tilst bliver en åben, sammenhængende og tryg by-

del. Samt at Langkærparken fortsat er et godt område at bo og vokse op i. 

 

2. kvartal 

2021 
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De første initiativer er finansieret og igangsat. Det drejer sig blandt andet om forbedring af trafik, beskæring og 

belysning, placering af ny dagtilbudsafdeling ved skolen og udarbejdelse af en samlet plan for Tilst Skole. 

 

Helhedsplanen i Syd er i de sidste måneder af 2020 gået ind i den sidste og afgørende fase. Der indebærer et nyt 

medborgerhus, et nyt torv, nye rækkehuse og nye lækre lejligheder samt en dagligvarebutik. De nye boliger skal 

bidrage til at fastholde og tiltrække nye beboergrupper til bydelen 

 

 11.2 Op-

gang-

til-op-

gang 

BEF Ingen opfølgning dette kvartal 1. kvartal 

2021 

12 Jobs og akti-

viteter for 

psykisk syge 

førtidspensio-

nister 

0,6 mio. kr. i 

2019 og 2020 

MSB 

BEF 

(SOC) 

 

Forligstekst: 

”Den nuværende 1-årige aftale forlænges i 2 år (…) Med et årligt driftstilskud på 600.000 kr. forventer Jobbanken 

årligt at kunne skabe 50-75 nye skånejobs. Herved kan de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet og virk-

somhedernes efterspørgsel efter fleksibel arbejdskraft udnyttes samtidig med, at en udsat målgruppe får mulig-

hed for at blive en del af et fællesskab. 

(…) 

Det fortsatte driftstilskud finansieres indenfor Sociale Forhold og Beskæftigelses nuværende ramme med midler, 

der frigives ved eksisterende aktiviteter, der kan nedskaleres efter etableringen af psykiatriens hus.” 
 

Status: 

Jobbanken hele 2020: 

• 20 borgere er startet i praktik 

• 3 borgere er ansat i ordinær ansættelse (anden ansættelse uden tilskud). Typisk jobs med lavt 

timetal på under 12 timer om ugen 

• 12 borgere er startet i et skånejob 

Målet i kontrakten for 2020 var 40-60 nye job årligt. Ved job forstås både skånejob og praktikker.  Specielt i 1. 

halvår blev der igangsat meget få praktikker, hvilket også betød få ansættelser.   

Aftalen med Jobbanken videreføres i 2021.  

2. kvartal 

2021 
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BUDGETFORLIG 2018-2021 
 
 

# OPGAVE AN-

SVAR

LIG 

 

STATUS NÆSTE OP-

FØLGNING 

13 Helhedsorien-

terende ind-

satser 

Driftsmidler af-

sat i ”det lille 

budgetforlig”: 

 

2,35 mio. kr. til 

helhedsoriente-

rende indsat-

ser. 

SOC/

BEF 

Flere hjemløse under 30 år hjælpes videre i egen bolig: 

”Forligspartierne ønsker desuden at bidrage til, at flere unge hjemløse under 30 år hjælpes videre i egen bolig og 

videre med uddannelse og beskæftigelse. For at sikre det bedst mulige grundlag herfor vil forligspartierne priori-

tere et helhedsorienterende fokus på bolig, beskæftigelse/uddannelse og intensiv bostøtte, hvorfor der afsættes 

2,35 mio. kr. til denne indsats.  

 

Status: 

HUUS er en helhedsorienteret housing-first indsats, hvori der arbejdes med unge hjemløse mellem 18 og 29 år. 

Indsatsen i HUUS kombinerer bostøtte med et job eller uddannelsesfokus samt håndtering af andre udfordringer 

så som psykisk sygdom, kriminalitet eller misbrug. HUUS består af 6 medarbejdere: 4 bostøtter og 2 virksom-

hedskonsulenter og det vurderes, at HUUS indenfor den nuværende ressourcemæssige ramme kan arbejde med 

ca. 50 indskrevne unge (Norm fastsat i Rådmandssag 20. oktober 2020).  

 

Der er per 1. marts 2021 39 unge indskrevet i HUUS.  

 

Herudover varetager HUUS CTI-støtten for tidligere unge hjemløse bosat i UKHome. Der er 3 unge, som modta-

ger CTI-støtte. Og HUUS skal levere CTI-støtte i forbindelse med udvidelsen af initiativet: Unge under eget tag – 

støtte til unge hjemløse i samarbejde med UKH og efter aftale med Hjem til Alle-Alliancen. Udvidelsen skal om-

fatte yderligere 12 unge med hjemløseproblematikker.   

 

Med ovenstående udvidelser forventes kapaciteten i således HUUS at være fuldt udnyttet i løbet af april/maj 

2021. 

 

2. kvartal 

2021 

14 Anlæg af  

Botilbud til 

unge med spi-

seforstyrrel-

ser og selv-

skadende ad-

færd 

 

MØB 

(BYG) 

 

(SOC) 

 

 

Etablering af 6 pladser. Anlægsmidler på 8,0 mio. kr. er afsat i 2018. 

 

Status: 

Ombygningen er gennemført og de sidste boliger i Sjællandsgade blev ibrugtaget i starten af januar 2021. De 

seks nye servicelovsboliger er placeret med én bolig på 4. sal på Skolebakken 17 (Windsor). De resterende fem 

boliger i ejendommen Sjællandsgade 50, som satellit-boliger til botilbuddet Windsor. Udover den ene bolig på 4. 

sal på Windsor er der også på 4. sal tilbygget samtalerum og fællesrum til borgere og personale. 

 

Foreslås af-

sluttet 

 

15 Anlæg af  ØMÆ 

(BYG)  

Ingen opfølgning dette kvartal 1. kvartal 

2021  
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Boformsplad-

ser til borgere 

med ADHD 

 

(SOC) 

 

 

16 Anlæg af 

handicapboli-

ger  

 

Opsamling på 

B2016: 2 gange 

28 boliger til 

voksne med 

handicap samt 

B2018: 26 han-

dicapboliger. 

MØB 

(BYG)  

 

(SOC) 

B2016: 2 gange 28 almene boliger til voksne med handicap 

 

Status: 

Byrådet havde oprindelig afsat anlægsmidler til opførelse af 28 almene handicapboliger på Amtssygehuset alle-

rede i 2019. MSBs planlægning af byggeriet blev indledt planmæssigt parallelt med udarbejdelse af den samlede 

Udviklingsplan for Amtssygehuset. Udviklingsplanen for Amtssygehuset blev imidlertid pauseret blandt andet 

grundet afklaring omkring letbanens linjeføring i og omkring området. 

  

Byrådet havde samtidigt afsat midler til 28 almene handicapboliger i 2017. MSB planlagde at opføre 16 af disse 

boliger i Knudrisgade i samarbejde med Boligkontoret, som vandt visionskonkurrencen for udvikling af området. 

MSBs projekt i Knudrisgade blev imidlertid skrinlagt, det viste sig, at udgifterne til de internt fastsætte grundpri-

ser gjorde at et byggeri ikke kunne gennemføres indenfor anlægsrammen 

  

Aktuelt er arbejdet med udviklingsplanen for Amtssygehuset genoptaget og MSB planlægger fortsat etablering af 

28 almene handicapboliger. Planlægningen er under afklaring med BA og forventet byggestart i 2022.  

  

I forhold til de resterende 28 almene handicapboliger, arbejder MSB på at kunne etablere hovedparten af disse 

boliger på Arresøvej i Risskov/Lystrup gennem sambyg med almene boligforeninger.  

 

 

B2018: Etablering af 26 almene handicapboliger. Anlægsmidler på 10,4 mio. kr. er afsat i 2021 

 

Status: 

Aftale om grundkøb i Malling Syd er afklaret med BA og MTM. Der arbejdes aktuelt med byggeplanen sammen 

med driftsområdet for Voksne, Job og Handicap. Byggeplanen indeholder, udover de 26 nye almene handicapboli-

ger, også et endnu ikke afklaret antal lærings- og beskæftigelsespladser, som finansiers via fremrykning af de 

afsatte anlægsmidler i den nye 10-årige anlægsplan 2024-2033. Byrådsindstilling forventes fremsendt inden som-

meren 2021.  

 

3. kvartal 

2021 

 

17 Anlæg af 

skæve boliger 

 

Opsamling på 

anlæg af 

”Skæve boliger” 

aftalt i både 

B2016 (10-15 

MØB 

(BYG)  

 

(SOC) 

B2016: Forligspartierne afsætter 3 mio. kr. i 2019 til etablering af 10-15 skæve boliger til kommunens mest ud-

satte borgere. 

 

B2018: Etablering af 14 skæve boliger. Anlægsmidler på 5,1 mio. kr. er afsat i 2021 

 

Status: 

I alt er der med de to budgetforlig (B2016 og B2018) afsat anlægsmidler til opførelse af ca. 25 skæve boliger. 8 

skæve boliger er etableret ved forsorgshjemmet Østervang (Bækken). Hertil er, for midler svarende til 4 skæve 

3. kvartal 

2021 
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BUDGETFORLIG 2017-2020 
 

 

# OPGAVE AN-

SVAR

LIG 

STATUS NÆSTE OP-

FØLGNING 

 

19 Overgange på 

handicapom-

rådet 

 

MSB/

MSO/

MBU 

 

Ingen opfølgning dette kvartal  

 19.1 Fælles 

ind-

sats 

ift. 

”klar 

til 

vok-

senli-

vet” 

SOC/

MBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kvartal 

2021 

bol.) og B2018 

(14 bol.) 

 

boliger, etableret 12 ungdomslignende skæve boliger via ombygning af det tidligere patienthotel på Tage Hansens 

Gade. Borgerne flyttede ind i august/september 2020. 

 

Det efterlader anlægsmidler til ca. 10-15 skæve boliger (afhængigt af om boligerne etableres via ombygning af fx 

eksisterende ejendomme (fx MTM-ejendomme), eller om boligerne etableres som fritliggende selvstændige boli-

ger, svarende til de 8 nye ved Bækken).  

 

Aktuelt arbejdes der på, i samarbejde med MTM, at få etableret boligerne i allerede eksisterende MTM-ejen-

domme, som tidligere har fungeret godt i Søgade 14-16 og på Skanderborgvej 90. MSB og MTM har udpeget mu-

lige ejendomme til formålet, hvori det er aftalt mellem MSB og MTM, at MTM lukker for tilgang af nye lejere. Når 

2-3 lejemål i en af de pågældende ejendomme bliver ledige, forventes det, at MSB kan igangsætte ombygnings-

arbejdet. Forventet byrådsindstilling i 2021.  

 

18 Planteskolen 

Skæring 

 

BEF 

 

(MØB

) 

 

Ingen opfølgning dette kvartal 1. kvartal 

2021 
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BUDGETFORLIG 2016-2019 
 

 

# OPGAVE AN-

SVAR

LIG 

 

STATUS NÆSTE OP-
FØLGNING 

20 Anlæg af 12 

sikrede plad-

ser  

 

MØB 

(BYG)

/ SOC 

 

Anlægsmidlerne til dette tilbud afsatte Byrådet i 2016 – men uden fastsættelse af placering af disse 12 pladser. 

Tilbuddet har frem til foråret 2017 været planlagt opført i Spørring (Randersvej 591), men VJH har herefter ud-

trykt ønske om en omprioritering af pladserne. Fagligt Sekretariat har afklaret med BA, at denne omprioritering 

ikke kræver en byrådsbeslutning, men BA lægger vægt på, at der er tale om 12 integrerede bo- og dagtilbuds-

pladser. 

 

Status: 

6 pladser er færdigetableret og ibrugtaget i bygningen Solgården på Vikingedalen. 

 
Bygninger og Fagligt Sekretariat arbejder med en behovsafklaring og projektbeskrivelse for etablering af 6 yderli-

gere pladser på Silkeborgvej 941 i tilknytning til Snåstrup Vestergård. Der mangler en endelig afklaring af mål-

gruppen til udvidelsen - dvs. om det er en udslusningsenhed fra Silkeborgvej 939 eller det er en særskilt afdeling 

for borgere med særlige udfordringer indenfor målgruppen til Snåstrup Vestergård.  

 

Hertil planlægges etablering af yderligere 4 nye pladser som tilbygning til det eksisterende botilbud Hvilstedhus i 

Solbjerg.  

 

BYG undersøger sammen med VJH om fire pladser i midlertidigt opstillede pavilloner på Snåstrup Vestergård 

samtidig skal nedtages eller der alternativt skal etableres i alt 16 nye botilbudspladser for de afsatte anlægsmid-

ler. 

2. kvartal 
2021 

21 Anlæg af stor-

bylandsby 

 

MØB 

(BYG) 

Ingen opfølgning dette kvartal 2. kvartal 
2021 
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Indstilling 

 

Regnskab 2020: Opfølgning på mål 
 

Med denne indstilling fremsendes opfølgning på Sociale For-

hold og Beskæftigelses mål for 2020.  

 

Samlet set omfattes Sociale Forhold og Beskæftigelse af 18 

mål i 2020. Inden for 9 af målene har der været målopfyl-

delse, mens 7 mål ikke er opnået i 2020. De sidste to mål 

kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.  

 

Konjunktursituationen på baggrund af COVID-19 har sat af-

tryk på flere målsætninger og har været medvirkende til at 

Aarhusmål om selvforsørgelse, og budgetmålene "Flere le-

dige akademikere i job" og "Flere med ikke-vestlig bag-

grund skal i job" ikke er opnået i 2020. 

 

Dog har der også været positive udviklingstendenser for 

rådmandsmålene. Blandt andet er der målopfyldelse på må-

lene "Færre på helbredsbetinget overførselsindkomst i de 

udsatte boligområder" og "Færre kommunalt forsørgede i 

de udsatte boligområder". 

 

1. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

 

At 1) vedlagte opfølgning på mål og resultater tages til ef-

terretning (bilag 1).  

 

At 2) Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om op-

følgning på mål, resultater og økonomi for 2020 på mødet 

den 17. marts. Herunder at vedlagte slides (bilag 2) frem-

sendes og præsenteres på udvalgsmødet.  

Til Rådmandsmøde 

Fra Mål, Økonomi og Boliger 

Dato 11. marts 2021 
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2. Baggrund 

Med denne indstilling fremsendes opfølgningen på mål og 

resultater for 2020 (bilag 1), samt slides med hovedtal for 

økonomien og målregnskabet til orientering af udvalget (bi-

lag 2). Opfølgningen på mål og resultater genfremsendes til 

rådmandsmødet den 16. marts pga. manglende tid til at 

gennemgå punktet på mødet den 9. marts. 

 

3. Effekt 

Sociale Forhold og Beskæftigelse omfattes af mange mål, 

både Aarhusmål, Budgetmål og Rådmandsmål. I 2020 har 

vi på trods af et år præget af mange udfordringer haft 

målopfyldelse inden for 9 af målene. 7 mål er ikke opfyldt 

som forudsat, hvilket bl.a. har baggrund i pandemiens ne-

gative konsekvenser for beskæftigelsesudviklingen.  

 

Status for Aarhusmål, budgetmål og rådmandsmål 

(Målnummereringen henviser til rækkefølgen i bilag 1): 
 
Målopfyldelse/delvis målopfyldelse: 

2. Mål om ungdomsuddannelse (Aarhusmål - 
En by med brug for alle). Delmål: 
 -Mindst 90% af de 25-årige skal have gen-
nemført en ungdomsuddannelse 
-Andelen af unge op til 25 år, som ikke har 
tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked 
skal halveres i 2030  

 
7. Netværk og medborgerskab på socialom-

rådet – Andel børn og voksne, der når deres 
mål/har fremgang (Budgetmål) 
 
10. Flere uddannelsesparate i 8. klasse (Råd-
mandsmål)  

 
11. Inklusion af voksne med handicap på ar-
bejdsmarkedet (Rådmandsmål)  
 
12. Inklusion af voksne med sindslidelser på 
arbejdsmarkedet (Rådmandsmål)  

 
14. Andelen af kommunalt forsørgede i de 
udsatte boligområder skal falde (Rådmands-
mål) 
 
15. Færre på helbredsbetinget overførselsind-

komst i de udsatte boligområder (Rådmands-

mål)  
  
16. Flere hjemløse kommer i varig bolig 
(Rådmandsmål)  
 
17. Antallet af hjemløse skal falde (Råd-
mandsmål)  

 

 
Målopfyldelse mangler: 

1. I 2021 er andelen af selvforsørgende i 
Aarhus 1%-point højere end på landsplan 
(Aarhusmål - En by med brug for alle) 
 
3. Alle unge skal være i gang med en ud-
dannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 
15 mdr. efter afgang fra grundskolen (Bud-

getmål) 
 

4. Flere med ikke-vestlig baggrund skal i 
job (Budgetmål) 
 
5. Flere ledige akademikere skal i job (Bud-
getmål) 

 
6. Læring og selvforsørgelse på socialområ-
det – Andel børn og voksne, der når deres 
mål/har fremgang (Budgetmål) 
 
8. Personlig udvikling på socialområdet – 

Andel børn og voksne, der når deres 
mål/har fremgang (Budgetmål) 
 

9. Social inklusion af børn og unge (Ud-
valgsmål)  

 

 
Kan ikke opgøres aktuelt: 
13. Borgernes oplevelse af sammenhæng 
og inddragelse. Ny tilfredshedsundersøgelse 
gennemføres i 2021 (Rådmandsmål) 
 
18. Antallet af børn i familier, hvor ingen af 

forsørgerne er i beskæftigelse, skal falde. 
Kan ikke opgøres pga. manglende data 
(Rådmandsmål)  
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I 2020 er der kommet ca. 3.300 flere på offentlig forsør-

gelse (inkl. ansatte i fleksjob). Mange af de mål, som af-

hænger af borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet, er 

derfor ikke nået i 2020. 

 

I det næste år er tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsat-

sen meget central for at opnå flere af de beskæftigelsesret-

tede mål og bidrage til en sund økonomi i Sociale Forhold 

og Beskæftigelse og Aarhus Kommune. Der er mange le-

dige, en aktiveringspukkel, der skal afvikles med god effekt 

både for at sikre økonomien samt undgå risiko for, at Aar-

hus kan komme under skærpet tilsyn, hvis effekten af den 

indsats, som gives, ikke er tilstrækkelig, og hvis indsatsen 

ikke overholder de såkaldte fokusmål. 

 

Opgørelsen af de tre tværgående budgetmål på socialområ-

det vedrørende borgernes mestring af eget liv (mål 6, 7 og 

8 i tabellen) viser, at omkring 50% af børn og voksne når 

de mål, som de sætter sammen med medarbejderne i hand-

leplanen, eller har haft fremgang. Andelen, der når deres 

mål eller har fremgang, er dog faldet i det seneste år i for-

hold til målet om læring og selvforsørgelse (mål 6) og målet 

om personlig udvikling (mål 8). For målet om netværk og 

medborgerskab (mål 7) er andelen steget, og målet er op-

fyldt i 2020. 

 

For at styrke at flere borgere når deres mål for den sociale 

indsats, er der igangsat en proces, som især sætter styrket 

fokus på læring og selvforsørgelse. 

 

Det skal bemærkes, at rådmandsmål vedrørende Inklusion 

af voksne med handicap på arbejdsmarkedet, Inklusion af 

voksne med sindslidelser på arbejdsmarkedet, Færre kom-

munalt forsørgede i de udsatte boligområder og Færre på 

helbredsbetinget overførselsindkomst i de udsatte boligom-

råder er nået i 2020 på trods af konjunktursituationen. Bag-

grunden for den positive udvikling er bl.a. en styrket indsats 

i forhold til fleksjobordningen. 

 

En særlig udfordring på socialområdet er, at flere borgere 

modtager social støtte, også når der tages højde for den 

demografiske udvikling. Derudover medfører den generelle 
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stigning i de gennemsnitlige udgifter pr. borger i sociale til-

bud en yderligere økonomisk ubalance i udviklingen. Det 

gælder især udgifterne til døgntilbud, som er vokset for alle 

aldersgrupper i de seneste år, mens de gennemsnitlige ud-

gifter pr. borger til dagtilbud næsten er uændrede. (Se side 

21 og 22 i bilag 1 for en nærmere oversigt over udviklin-

gen.) 

 

4. Ydelse 

-  

 

5. Organisering  

-  
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Mål Kommentarer Måltal Resultat Side
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1. En by med brug for alle (Selvforsørgelse)

I 2021 er andelen af selvforsørgende i Aarhus

1%-point højere end på landsplan (%).

I 2020 er 84,7% selvforsørgende. Andelen skal stige til 

85,5% for at nå målet, svarende til ca. 2.000 flere 

selvforsørgende. 

85,5 % 84,7% 5

2. En by med brug for alle (Ungdomsudd.)
Mindst 90% af de 25-årige skal have gennemført en 

ungdomsuddannelse (prognose).

Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til 

uddannelse eller arbejdsmarkedet skal halveres i 2030.

85,2% af en 9.klasse årgang fra 2018 forventes at have 

gennemført en ungdomsuddannelse inden for 8 år. 

4,7% af de unge op til 25 år er uden tilknytning til uddannelse 

og arbejdsmarked i 2018 (målet er halvering fra 5,3% i 2017) 

Mål vedr. uddannelse er ikke opdateret for det seneste år 

pga. forsinkede data fra Styrelsen for It og Læring. 

85% (2025)

90% (2030)

2,6% (2030)

85,2%

(2018)

4,7%

(2018)

6
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3. Alle unge skal i uddannelse/ 

beskæftigelse 
Alle unge (100%) skal være i gang med en uddannelse eller 

uddannelsesrettet aktivitet 15 mdr. efter afgang fra 

grundskolen.

15 måneder efter afgang fra grundskolen er 96,2% i gang 

med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet. En 

gruppe på 3,8% (127 personer) er ikke registreret med en 

uddannelse eller aktivitet på tælletidspunktet. 

100% 96,2% 7

4. Flere med ikke-vestlig baggrund skal i 

job

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

offentlig forsørgelse, skal falde med 5% ift. niveauet for 2018.

I 2020 er 32,9% af borgere med ikke-vestlig baggrund på 

offentlig forsørgelse. Andelen er faldet med 1,4% ift. niveauet 

for 2018, som var på 33,4%.

31,7 % 32,9 % 8

5. Flere ledige akademikere skal i job 

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

75% være selvforsørgende efter et år.

Ud af de 3.667 akademikere, der var ledige den 1. juli 2019, 

er 59,9% selvforsørgende efter et år. Målet er derfor ikke 

nået i 2020.

75% 59,9% 9

6. Læring og selvforsørgelse 
Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang. 

7. Netværk og medborgerskab
Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang. 

8. Personlig udvikling
Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang.

- 50% af børn, unge og voksne opnår deres mål om læring 

og selvforsørgelse

(blandt børn og unge er andelen 47%)

- 47% af børn, unge og voksne opnår deres mål om 

netværk og medborgerskab

(blandt børn og unge er andelen 47%)

- 47% af børn, unge og voksne opnår deres mål om 

personlig udvikling

(blandt børn og unge er andelen 49%)

Stigning

ift. 52%

ved R2019

Stigning

ift. 44% 

ved R2019

Stigning

ift. 49% 

ved R2019

50%

47%

47%

10
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Mål Kommentarer Måltal Resultat Side

9. Social inklusion af børn og unge 
(Udvalgsmål)(Årlig opgørelse)

Forskellen mellem børn og unge med en social sag og alle andre 

børn og unge skal blive mindre – og begge grupper skal opleve 

en positiv udvikling over tid. 

Der måles på læring (aflagte prøver, karaktergennemsnit og 

ungdomsuddannelse), fællesskab (ensomhed og mobning) samt 

trivsel (overvægt, trivsel i skolen og fravær).

Der er forsat stor forskel på udsatte børn og unge og alle andre 

børn og unge.

Sammenlignet med tidligere er gabet ift. opstart af 

ungdomsuddannelse, karaktergennemsnit, alderssvarende 

sprog, overvægt og oplevelse af ensomhed blevet større. 

Derimod er forskellen i trivsel blevet mindre i 2020, mens 

forskel i fravær er på samme niveau som i 2019.

Forskel 

skal blive 

mindre

Samlet 

positiv 

udvikling

2 ud af 7 

mål er 

opfyldt

11

R
å
d

m
a

n
d

s
m

å
l

10. Flere uddannelsesparate unge i 8. klasse 
(Årlig opgørelse)

Andelen af uddannelsesparate i 8. klasse skal stige.

Andelen af uddannelsesparate i 8. klasse er stigende fra 2018 

til 2019. Ændring i vurderingskriterier i 2018 udgør en 

væsentlig forklaring på det fald, der var fra 2017 til 2018. De 

faglige forudsætninger for en 3-årig gymnasial uddannelse blev 

hævet fra 4,0 til 5,0 i gennemsnit af alle afgivne 

standpunktskarakterer.

Stigning 

ift. 70,1% 

(2018)

70,5% 

(2019)
12

11. Inklusion af voksne med handicap på 

arbejdsmarkedet

Antallet af voksne med handicap i sociale tilbud med tilknytning til 

arbejdsmarkedet skal stige med 5% ved udgangen af 2021 ift. 

regnskab 2019.

Tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere med handicap 

skal stige med 5% svarende til 510 unikke borgere ved 

udgangen af 2021.

Ved regnskab 2020 er 502 borgere med handicap i job, 

uddannelse eller anden beskæftigelse (skånejob, løntilskud og 

virksomhedspraktik). Det er 3% flere end ved regnskab 2019.

Stigning 

ift. 2019 

på 5%:

486

borgere

502
13

12. Inklusion af voksne med sindslidelse på 

arbejdsmarkedet

Antal voksne med psykisk sygdom i sociale tilbud med tilknytning 

til arbejdsmarkedet skal stige med 5% ved udgangen af 2021 ift. 

regnskab 2019.

Tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere med psykisk

sygdom skal stige med 5% svarende til 390 unikke borgere ved

udgangen af 2021.

Ved regnskab 2021 er 404 borgere med psykisk sygdom i job, 

uddannelse eller anden beskæftigelse. Det er 9% flere ved 

regnskab 2019. 

Stigning 

ift. 2019 

på 5%:

371

borgere

404
14
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13. Borgernes oplevelse af sammenhæng 

og inddragelse (Årlig opgørelse)

Der måles på borgernes oplevelse af sammenhæng

og inddragelse i brugertilfredshedsundersøgelser af 

myndighed på socialområdet.

Borgernes oplevelse af sammenhæng og inddragelse på 

socialområdet er sidst blevet undersøgt i 

tilfredshedsundersøgelsen af myndighed i 2019: 

- 69% angiver tilfredshed med inddragelse

- 52% oplever sammenhæng i den hjælp, de får fra kommunen

Intet 

måltal, da 

opgørelse 

er ny

69% 
(inddragelse)

52%
(sammenhæng)

15

14. Andelen af kommunalt forsørgede i de 

udsatte boligområder skal falde

Andelen af voksne i de udsatte boligområder, som er uden for 

arbejdsmarkedet, er faldet fra 45,7% i september 2019 til 

44,7% i september 2020.

Fald ift. 

45,7% 

(2019)
44,7% 16

15. Færre på helbredsbetinget overførsels-

indkomst i de udsatte boligområder

Andel på helbredsbetinget overførselsindkomst skal falde.

Andelen af voksne på helbredsbetinget overførselsindkomst i

de udsatte boligområder er faldet fra 33,9% i september 2019

til 31,0% i september 2020.

Fald ift. 

33,9%

(2019)
31,0% 17

16. Flere hjemløse kommer i varig bolig

Andel borgere, der vender tilbage til forsorgshjem efter 

udskrivelse til egen bolig, skal falde.

7% er vendt tilbage til forsorgshjem inden for de seneste 12 

måneder efter udskrivning til egen bolig, hvilket er færre end 

ved regnskab 2019.

Fald ift. 

10% 

(2019)
7% 18

17. Antallet af hjemløse i Aarhus 
(Årlig opgørelse)

Antallet af hjemløse skal falde.

Den seneste nationale hjemløsetælling i 2019 vidste, at 750 

borgere var hjemløse i Aarhus. Det er et fald ift. tidligere. 

Særligt er antallet af unge hjemløse faldet.

Fald ift. 

767

(2017)

750

(data fra 2019)
19

18. Børn i familier på kommunal 

overførselsindkomst 

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

beskæftigelse skal falde

Kan ikke opgøres aktuelt.

Fald ift.

3.308

(februar 

2019)

20

N
ø

g
le

ta
l Nøgletal for det sociale område

Indekseret opgørelse af antal unikke personer med social 

støtte ift. den demografiske udvikling følges med nøgletal

Gennemsnitspris pr. borger, der modtager social støtte, følges 

med nøgletal 

Fra 2012 til 2020 modtager flere borgere social støtte – også 

når der tages højde for den demografiske udvikling: 

- 0-14 årige er steget fra indekstal 100% til 111% 

- 15-29 årige er steget fra indekstal 100% til 104%

- 30-66 årige er stedet fra indekstal 100% til 123%

Fra 2012 til 2020 er den gennemsnitlige pris pr. borger 

i dagtilbud og døgntilbud steget for alle aldersgrupper, på nær 

dagtilbud til voksne over 30 år, hvor udgiften er faldet.

Stigende 

aktivitet ift. 

demografiske 

udvikling

Stigende gns. 

udgifter til 

døgntilbud

21-22

Punkt 4, Bilag 2: MSBs mål og resultater 2020.pdf



5

RESULTAT 
I 2020 er 84,7% af befolkningen (16-66-årige) selvforsørgende i Aarhus,mens målsætningen er at 85,5% skulle have 

været selvforsørgende. Afstanden til målet er 0,8%-point og svarer til, at ca. 2.060 personer skulle været overgået fra 

offentlig forsørgelse til selvforsørgelse før målet var nået. 

Udviklingen i 2020 viser en lille forbedring af resultatet i forhold til de to foregående år

Aarhusmål – En by med brug for alle

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

Kilde: www.jobindsats.dk og Danmarks Statistik

85,6% 85,6% 86,6%85,7% 85,7% 86,7%84,5% 84,7% 85,5%

Hele landet Aarhus Mål

Andel selvforsørgende i 2018, 2019 og 2020 i hele landet og Aarhus, samt målsætning

2018 2019 2020
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RESULTAT

85,2% af en 9. klasse årgang fra 2018 forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse inden for 8 år. 

Målsætningen er, at 85% og 90 % af de som afslutter 9. klasse i hhv. 2025 og 2030 får en ungdomsuddannelse.

4,7% af de unge op til 25 år i 2018 har ingen tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Målsætningen er, 

at andelen halveres fra 5,3% i 2017 til 2,6 % i 2030.

Aarhusmål – En by med brug for alle

Mål 2. Mindst 90% af de 25-årige skal have gennemført en 
ungdomsuddannelse og andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning 
til uddannelse eller arbejdsmarkedet skal halveres. 

Kilde: Gennemført ungdomsuddannelse: Aarhus i Tal pba. tal fra Undervisningsministeriets Profilmodel
Tilknytning til uddannelse/arbejdsmarked: Notat fra Undervisningsministeriet

81,7 83,0 84,9 85,2 85,0 90,0
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Andel unge, der får en ungdomsuddannelse inden for 8 år

Mål (85% i 2025 og 90% i 2030)
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Andel af unge op til 25 år, som ikke er i udd. eller job Mål (halvering i 2030)

Prognose for gennemført ungdomsuddannelse Ingen tilknytning til udd./arb.marked.

Note: Målingerne vedr. uddannelse er ikke opdateret for det seneste år, da arbejdet ifm. opdateringen af profilmodellen i Styrelsen for It og Læring
er udskudt på grund af travlhed med COVID-19 opgaver
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Kilde: Data fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Målingen  viser de enkelte årganges status den 31. oktober året efter de har afsluttet  9. klasse. Måling  vedr. 2019 er foretaget i 
2020, men vedrører unge som afsluttede grundskolen 2019.
Note:  Ved et afbrud skal UU inden for fem arbejdsdage kontakte den unge og forældrene med henblik på at indlede samarbejdet om udfærdigelsen af den reviderede uddannelsesplan. 
Den reviderede uddannelsesplan skal være udarbejdet inden for 30 dage.

RESULTAT
15 måneder efter afgang fra grundskolen (Afgangsår 2019) er 96,2% i gang med en uddannelse eller 

uddannelsesrettet aktivitet. En gruppe på 3,8% (127 personer) er ikke registreret med en uddannelse eller 

aktivitet på tælletidspunktet. Denne gruppe bliver vejledet af UU Aarhus. Ved afbrud fra en uddannelse 

kontakter UU den unge og forældrene inden for fem arbejdsdage med henblik på at revidere 

uddannelsesplanen.

Budgetmål: Alle unge skal være i uddannelse eller beskæftigelse

Mål 3. Alle unge (100%) skal være i gang med en uddannelse eller 
uddannelsesrettet aktivitet 15 mdr. efter afgang fra grundskolen

Punkt 4, Bilag 2: MSBs mål og resultater 2020.pdf



8Kilde: www.jobindsats.dk og Danmarks Statistik
Note: Resultatet for 2020 er foreløbigt, da målet opgøres endeligt  i Aarhus i Tal

RESULTAT

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

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

I 2020 var der 10.500 offentligt forsørgede med ikke-vestlig baggrund. Det svarer til en andel på 32,9%, hvilket 

er højere (dårligere) end målsætningen.

Baggrunden for den manglende målopfyldelse i 2020 er den afdæmpede konjunkturudvikling på grund af 

COVID-19.  Det skal dog bemærkes, at andelen af offentligt forsørgede med ikke-vestlig baggrund kun er 

steget 0,1%-point i 2020 i forhold til 2019 på trods af COVID-19.

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

Mål 4. Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på offentlig 
forsørgelse skal falde med 5 procent

37,5% 35,4% 33,4% 32,2% 32,9% 31,7%
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Andel ikke-vestlige på offentlig forsørgelse 
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RESULTAT

Pr. 1. juli 2019 var der 3.667 ledige akademikere i Aarhus. 52 uger senere er 59,9% selvforsørgende. 

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

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

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

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

Budgetmål: Flere ledige akademikere skal i job

Mål 5. Ud af de akademikere, der er ledige 1. juli 2019, skal mindst 75%
være selvforsørgende efter et år

Kilde: DREAM

59,9%

0%

25%

50%

75%

100%

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

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

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

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

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

10

Andel med målopfyldelse/fremgang (pct.)

RESULTAT

På socialområdet når næsten 50% af borgerne de mål, som de sætter sammen med medarbejderne i handleplanen. 
Der er igangsat en proces med at styrke, at flere borgere når deres mål for den sociale indsats, og der er fokus på, 
at den sociale indsats i størst muligt omfang bidrager til læring og selvforsørgelse. 

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

Budgetmål  

Mål 6-8. Borgerne bliver bedre til at mestre
eget liv

Kilde: Borgernes egne handleplaner på socialområdet.

Andel der når deres mål 

/ har fremgang ift.
Børn og unge under 18 år

Hele socialområdet
(både børn, unge og voksne)

R 2018 R 2019 R 2020 R 2018 R 2019 R 2020

6. Læring og 

selvforsørgelse 
54%

(n= 455)
52%

(n=516)
47%

(n=336)
58 %

(n= 473)
52%

(n=639)
50%

(n=715)

7. Netværk og 

medborgerskab
52%

(n= 541)
49%

(n=576)
47%

(n=617)
56 %

(n= 570)
44%

(n=803)
47%

(n=1057)

8. Personlig udvikling
51%

(n=922)
55%

(n=952)
49%

(n=842)
53 %

(n= 994)
49%

(n=1404)
47%

(n=1744)

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

Tallet i parentes viser antallet af unikke borgere, der indgår i registreringerne.
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11Kilde: Registreringer i MBU sammenholdt med de børn og unge, der har en social sag fra MSB. Beregningerne er foretaget af MBU.

Udvalgsmål: Social inklusion af børn og unge

Mål 9. Forskellen mellem udsatte børn og unge og alle andre børn og unge skal 
blive mindre – og begge grupper skal opleve en positiv udvikling over tid.

RESULTAT
Der er forsat stor forskel på børn og unge med en social sag og alle andre børn og unge i 

Aarhus Kommune. Sammenlignet med tidligere er gabet opstart på ungdomsuddannelse, 

karaktergennemsnit, aldersvarende sprog, overvægt og oplevelse af ensomhed blevet større. 

Derimod er forskellen i trivsel blevet mindre i 2020, mens forskel i fravær er på samme niveau 

som i 2019.

2018 2019 2020 Mål opfyldt

Læ
ri

n
g

Aldersvarende sprog Udsatte - 68,2% 59,8%
Alle andre - 86,1% 87,1%
Gab - 17,9%-point 27,3%-point

Karaktergennemsnit Udsatte 5,5 5,6 5,1
Alle andre 7,5 7,6 7,7
Gab 2,0 2,0 2,6

Ungdomsuddannelse Udsatte 73,0% 71,1% 60,1%
Alle andre 95,4% 95,1% 92,2%
Gab 22,5%-point 24,0%-point 32,1%-point

Fæ
lle

ss
ka

b

Ensomhed Udsatte 5,5% 5,5% 5,5%

Alle andre 1,8% 2,0% 1,6%

Gab 3,6%-point 3,5%-point 3,9%-point

Su
n

d
h

ed
 o

g 
tr

iv
se

l

Overvægt Udsatte 26,2% 24,3% 24,7%

Alle andre 14,2% 14,1% 14,3%
Gab 12,0%-point 10,2%-point 10,4%-point

Trivsel Udsatte 24,3% 23,5% 22,8%
Alle andre 12,1% 13,6% 13,9%
Gab 12,2%-point 9,9%-point 8,9%-point

Fravær Udsatte 10,3% 10,5% 9,9%
Alle andre 5,2% 5,1% 4,5%
Gab 5,1%-point 5,3%-point 5,4%-point

Anm.:  Udsatte er børn og unge med en socialsag. 
Alderssvarende sprog er andel med danske talefærdigheder ved 3 år, 
(grundet nyt sprogvurderingsskema er der ikke data fra 2018). 
Elevernes karaktergennemsnit ved 9. klasseprøverne. Grundet 
coronasituationen blev folkeskolens afgangsprøver aflyst og erstattet 
med standpunktskarakterer i 2020, og 2020 data er ikke helt 
sammenlignelige med tidligere. 
Ungdomsuddannelsesopstart er andel med påbegyndelse af 
ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afsluttet folkeskole. 
Ensomhed måles som andel elever, som ikke har en eller flere gode 
venner i skolen (4.-9. klasse). 
Overvægt måles som andel overvægtige elever i 0., 6., og 9. klasse. 
Trivsel måles som andel, som oplever lav livstilfredshed 4.-9. klasse. 
Fravær er gennemsnitlig fraværsprocent i 0.-10. klasse. I 2020 er 
fraværstallet dog behæftet med betydelig usikkerhed grundet 
mangelfuld registrering under coronanedlukningen. 
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RESULTAT
Andelen af uddannelsesparate i 8. klasse er stigende. Ændring i vurderingskriterier i 2018 udgør 
en væsentlig forklaring på fald fra 2017 til 2018. De faglige forudsætninger for en 3-årig gymnasial
uddannelse blev hævet fra 4,0 til 5,0 i gennemsnit af alle afgivne standpunktskarakterer.

Rådmandsmål: Flere uddannelsesparate unge i 8. klasse

Mål 10. Andelen af uddannelsesparate i 8. klasse skal stige

12
Kilde: UU data

Mail fra Joan Petersen:

Ministeriet har fastsat datoen den 15. jnuar, som den dato, hvor 
parathedsvurderingen i 8. klasse skal være afsluttet.
Det betyder, at vi den 16. januar kan komme med valide tal. 
Vi har tal tilbage fra januar 2016.
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Borgere med handicap i arbejde og uddannelse

RESULTAT
Antallet af borgere med handicap i sociale tilbud med arbejde eller uddannelse er steget siden regnskab 2019 til 502 unikke 
borgere. Dermed går målet om, at 5 pct. flere skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet ved regnskab 2021, gået i den 
rigtige retning, da andelen er 3 pct. ved udgangen af 2020. Langt flere har nu et fleksjob end tidligere.

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

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

udgangen af 2021 ift. niveauet ved regnskab 2019.

Antal voksne med handicap R 2019
1. kvt. 
2020

2. kvt. 
2020

3. kvt. 
2020

R 2020

Ordinært job og uddannelse (også fleksjob) 311 312 316 331 337

Skånejob, løntilskud og virksomhedspraktik 192 180 179 202 177

Unikke borgere med arbejde/uddannelse 486 479 488 513 502

Borgere med dag- og aktivitetstilbud 1134 1133 1125 1130 1129

Borgere uden beskæftigelse 900 951 933 923 929

Andel med tilknytning til arbejdsmarkedet 21%
(486/2324)

20%
(479/2367)

21%
(488/2355)

22%
(513/2362)

21%
(502/2354)

Ændring i inklusion siden regnskab 2019 -1% 0% 6% 3%

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

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

Mål 11. Antal voksne med handicap i job og uddannelse skal stige 

13
Kilde: MSBs forskellige fag- og økonomisystemer. DREAM-data om uddannelse og job opgøres med tre måneders forsinkelse. 

Mål i 2021 = 510
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RESULTAT
Antallet af borgere med psykisk sygdom i sociale tilbud, der er i arbejde eller uddannelse, er steget siden regnskab 2019 til 404 
borgere. Dermed er målet om, at 5 pct. flere borgere med psykisk sygdom skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet inden 
regnskab 2021, allerede nået ved udgangen af 2020. Der har særligt været en stigning i borgere med fleksjob og ordinær 
uddannelse. 

På tværs af social- og beskæftigelsesområdet er der koordinerende initiativer, som hjælper borgere med psykisk sygdom på vej 
mod uddannelse eller job. Størstedelen af de 1659 borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet får førtidspension, mens en 
mindre del får kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse. 

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

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

Pejle-
mærke

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

Mål 12. Antal voksne med psykisk sygdom i job og uddannelse skal stige 

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

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

2. kvt. 
2020

3. kvt 
2020

R 2020

Ordinært job og uddannelse (også fleksjob) 245 251 231 276 279

Skånejob, løntilskud og virksomhedspraktik 135 126 106 148 134

Unikke borgere med arbejde/uddannelse 371 367 332 412 404

Borgere med dag- og aktivitetstilbud 261 358 281 359 290

Borgere uden beskæftigelse 1636 1637 1683 1602 1659

Andel med tilknytning til arbejdsmarkedet
17%

(371/2237)
16%

(367/2321)
15%

(332/2263)
18%

(412/2319)
18%

(404/2303)

Ændring i inklusion siden regnskab 2019 -1% -11% 11% 9%

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

Mål i 2021 = 390
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RESULTAT

I 2019 oplevede 69% af borgerne, at de var inddraget i behandlingen af deres sag på socialområdet. Tilfredsheden med 
inddragelse var størst blandt voksne borgere over 30 år og mindst blandt forældre til børn under 14 år. 

52% af borgerne oplevede sammenhæng i den hjælp, de fik fra Aarhus Kommune. Selvom denne andel var forholdsvis lav, 
tillagde borgerne ikke oplevelsen af sammenhæng særlig stor betydning for deres samlede tilfredshed med myndighed.

En ny tilfredshedsundersøgelse af myndighed forventes gennemført i 2021. 

På socialområdet måles borgernes oplevelse af sammenhæng og inddragelse gennem undersøgelser 

af borgernes tilfredshed med myndighedsarbejdet. Den seneste undersøgelse var i 2019

Andel R 2019
Børne-

myndighed
Unge-

myndighed
Voksen-

myndighed

Er tilfredse med inddragelse 69% 65% 66% 72%

Oplever sammenhæng i den 
kommunale hjælp

52% 40% 49% 62%

Anm: Tilfredshedsundersøgelsen blev gennemført lige inden sommerferien 2019, hvor næsten 3000 borgere deltog. 
Da det var den første undersøgelse, hvor alle borgere blev inviteret til at deltage, er det ikke muligt at sammenligne med 
tidligere tilfredshedsundersøgelser.
Borgerne blev spurgt om deres oplevelse af inddragelse via spørgsmålet ”har du haft mulighed for at fortælle, hvad der 
betyder noget for dig”, mens oplevelse af sammenhængen blev undersøgt via spørgsmålet ”er du tilfreds med den måde, 
som kommunen samarbejder om den hjælp, du får”. 

Pejle-
mærke

Rådmandsmål:  Borgernes oplevelse af sammenhæng og inddragelse

Mål 13. Borgernes oplevelse af sammenhæng og inddragelse skal stige

Kilde: Tilfredshedsundersøgelse af myndighed på socialområdet som MSB har gennemført i samarbejdet med Rambøll. 
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Pejle-
mærke

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

Mål 14. Andelen af voksne i arbejde skal stige

RESULTAT

Andelen af voksne i de udsatte boligområder, som er uden for arbejdsmarkedet, er faldet fra 45,7% i 

september 2019 til 44,7% i september 2020. I de første fire måneder af 2020 var der en større andel i 

arbejde sammenlignet med 2019. Siden da har niveauet af kommunalt forsørgede som følge af 

coronakrisen ligget højere. Pga. efterregistreringer vil september 2020 sandsynligvis, blive forøget ved 

næste opdatering.

Kilde: BoSoc
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Pejle-
mærke

Rådmandsmål: Færre på helbredsbetinget overførselsindkomst i de udsatte boligområder 

Mål 15. Andelen på helbredsbetinget overførselsindkomst skal falde 

RESULTAT

Andelen af voksne på helbredsbetinget overførselsindkomst i de udsatte boligområder er faldet fra 33,9% i 

september 2019 til 31,0% i september 2020. 

Den positive udvikling skyldes primært færre førtidspensionister i de udsatte boligområder grundet et fokus på 

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

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

Kilde: BoSoc

Punkt 4, Bilag 2: MSBs mål og resultater 2020.pdf
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Rådmandsmål: Flere hjemløse kommer i varig bolig

Mål 16. Andel borgere, der vender tilbage til forsorgshjem efter 
udskrivelse til egen bolig, skal falde

RESULTAT
Ved regnskab 2020 vendte 7% af borgerne tilbage til et forsorgshjem inden for det første år efter, at 

de var blevet udskrevet til egen bolig (10 unikke borgere). Det er færre end regnskab 2019.  

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

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

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

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

R 2018 R 2019 R 2020

Andel tilbagevendte til forsorgshjem 

efter udskrivning til egen bolig 12% 10% 7%

Flere tidligere hjemløse skal komme i varig bolig

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

følges med nøgletal.

Kilde: Beregninger ud fra forsorgshjemenes egne registreringer i CSC.
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Rådmandsmål: Antallet af hjemløse i Aarhus

Mål 17. Antallet af hjemløse følges med den nationale 
hjemløsetælling

RESULTAT
Den seneste nationale hjemløsetælling viser, at antallet af hjemløse er svagt faldende både i Aarhus 

og på landsplan. Samtidig er færre unge i alderen 18-24 år hjemløse. 

På baggrund af hjemløsetællingen i 2017 udarbejdede MSB en masterplan for hjemløseområdet. Den 

peger på, at bekæmpelse af hjemløshed er et fælles ansvar på tværs af kommunen, regionen og 

private aktører. Indsatserne skal bygge på Housing First, hvor bolig, støtte og beskæftigelse er tre 

sider af samme sag. Denne strategi har Byrådet tiltrådt, og den er nu under implementering.

Kilde: VIVE– Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Hjemløse borgere R 2015 R 2017 R 2019

Antal hjemløse i Aarhus 668 767 750

- heraf unge (18-24 år) 171 205 172

Antal hjemløse på landsplan 6.138 6.635 6.431

- heraf unge (18-24 år) 1.172 1.278 1.023

Anm:  Den nationale hjemløsetælling foretages normalt hvert andet år af VIVE.
Grundet COVID-19 er årets hjemløsetælling dog udskudt til 2022. 

Målet er, at der skal være færre hjemløse i Aarhus Kommune

Punkt 4, Bilag 2: MSBs mål og resultater 2020.pdf
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Rådmandsmål: Børn i familier på kommunal overførselsindkomst

Mål 18. Antallet af børn med forældre på overførselsindkomst
skal falde

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

førtidspension ikke er tilgængelige i øjeblikket grundet udskiftning i registreringssystemer. 

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

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

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

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

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

ressourceforløb eller førtidspension i mere end et år.

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

IKKE OPDATERET

Punkt 4, Bilag 2: MSBs mål og resultater 2020.pdf
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Egne beregninger på baggrund af KMD Børn & Voksne og borgerdata.

Nøgletal: Udviklingen i aktiviteten på det sociale område

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

RESULTAT

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

også, når der tages højde for den demografiske udvikling, hvor antallet med social støtte samlet er 

steget med 11%-point. Blandt de 0-14 årige er der en indekseret stigning på 11%-point, mens stigningen 

blandt unge 15-29 årige er 4%-point, og blandt de voksne 30-66 årige er stigningen 23%-point.  

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

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

Siden 2019 er aktiviteten på det sociale område faldet – særligt i de sociale dagtilbud grundet  COVID-19.

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

AKTIVITET 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Antal 

borgere

0-14-

ÅRIGE

Dagtilbud 100% 110% 118% 124% 136% 137% 138% 127% 112% 2.715

Døgntilbud 100% 97% 96% 91% 86% 88% 86% 85% 81% 371

I alt 100% 107% 114% 120% 130% 130% 132% 122% 111%

15-29-

ÅRIGE

Dagtilbud
100% 100% 103% 108% 112% 107% 108% 110% 106% 3.255

Døgntilbud 100% 94% 94% 95% 101% 100% 98% 94% 91% 1.123

I alt 100% 99% 101% 106% 110% 105% 107% 108% 104%

30-66-

ÅRIGE

Dagtilbud 100% 101% 103% 116% 127% 127% 124% 130% 132% 4.531

Døgntilbud 100% 94% 92% 91% 93% 93% 95% 95% 94% 1.535

I alt 100% 100% 101% 111% 118% 118% 117% 120% 123%

SAMLET Tilbud i alt 100% 102% 107% 113% 120% 119% 120% 117% 112%

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

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

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

Punkt 4, Bilag 2: MSBs mål og resultater 2020.pdf
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Egne beregninger på baggrund af KMD Børn & Voksne og borgerdata.

Nøgletal: Udviklingen i gennemsnitspriser på det sociale område

Den gennemsnitlige udgift pr. borger, der modtager social støtte, følges 
med nøgletal 

RESULTAT
I perioden 2012-2020 er de gennemsnitlige udgifter pr. borger i sociale dagtilbud og døgntilbud steget for 

alle aldersgrupper, på nær dagtilbud til voksne over 30 år, hvor udgiften er faldet. Særligt er udgifterne til 

døgntilbud samlet set blevet væsentligt højere.

Siden 2019 er den største ændring en stigning i gennemsnitsprisen for døgntilbud på 0-14 årsområdet, 

der dels er drevet af højere udgifter til anbringer generelt og anbringelser efter afgørelse i 

Ungekriminalitetsnævnet.

Udvikling i gennemsnitspris pr. unikke personer med dag- og døgntilbud

UDGIFT I TUSINDE KR. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0-14-

ÅRIGE

Dagtilbud 76 78 76 78 77 77 80 85 82

Døgntilbud 514 544 552 543 564 557 584 608 680

15-29-

ÅRIGE

Dagtilbud
97 97 97 91 94 98 100 99 102

Døgntilbud 491 536 504 519 524 522 520 542 541

30-66-

ÅRIGE

Dagtilbud 82 78 75 70 73 66 66 69 69

Døgntilbud 401 433 457 464 488 478 473 500 489

SAMLET
Dagtilbud 85 84 82 79 80 78 80 83 83

Døgntilbud 447 484 487 495 511 505 504 529 533

Anm: Gennemsnitsudgifter opgøres i forhold til antallet af unikke borgere, som har fået hhv. dag- og døgntilbud (ikke opgjort i helårspersoner). Der vil i praksis være nogle borgere, 
som kun modtager støtte i en kortere periode, og der vil være nogle borgere, som modtager flere dagtilbud sideløbende. Opgørelsen viser derfor de gennemsnitlige samlede udgifter 
til dagtilbud for hver borger, som modtager et eller flere dagtilbud. Tilsvarende viser opgørelsen den gennemsnitlige udgift til døgntilbud for hver borger, som modtager et døgntilbud. 
Opgørelserne er faste 2020-priser før statsrefusion. 
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Sociale Forhold og Beskæftigelse

Aarhus Kommune

Regnskab

2020 

Social- og Beskæftigelsesudvalget

17. marts 2021
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Sociale Forhold og Beskæftigelse

Aarhus Kommune

Det samlede regnskabsresultat for de 

decentraliserede områder (mio. kr.)
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Ramme Forventet regnskab efter 3. kvartal Regnskab
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Sociale Forhold og Beskæftigelse

Aarhus Kommune

Bemærkninger til regnskabet

• Der har samlet set været et mindreforbrug ift. det forventede 

regnskab på 32 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært den 

anden store og omfattende nedlukning af samfundet i 

slutningen af året 

• Set ift. den økonomiske ramme har der været et overskud på 

98 mio. kr. Det betyder, at gælden ved indgangen til 2020 nu 

er ændret til en opsparing på i alt 57 mio. kr.
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Sociale Forhold og Beskæftigelse

Aarhus Kommune

Forventet regnskab og forbrug

Forventet 

regnskab 

efter 3. kvartal

Regnskab

Ændringer 

i mer-

/mindrfor-

brug siden 

3. kvartal

Ramme  Overskud
Primo 

opsparing

Tekniske 

korrek-

tioner

 Ultimo 

opsparing

3.496 3.464 -32 3.562 98 -45 5 57

Børn, Familier og Fællesskaber 633 625 -8 639 15 -14 3 4

Unge, Job og Uddannelse 915 917 3 917 0 -60 2 -58

Voksne, Job og Handicap 899 887 -12 895 8 -85 -2 -79

Job, Udsatte og Socialpsykiatri 372 367 -5 385 18 34 2 54

Job og Virksomhedsservice 159 157 -3 176 19 4 0 23

Job, Sundhed og Ydelse 278 277 -2 286 10 9 -1 18

Fællesfunktioner 240 235 -5 264 29 67 1 96

5.331 5.218 -113

5.240 5.119 -121

17 19 2

Sikrede døgninstitutioner 9 9 0

84 87 3

-19 -16 3

54 45 -9

Forsørgelsesudgifter mv.

Danskundervisning

Medfinansiering psykatri

Ældreboliger

Anlæg

Tal i mio. kr. Forventet regnskab og forbrug Ramme og opsparing

Decentraliserede områder

Ikke-decentraliserede drift
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Sociale Forhold og Beskæftigelse

Aarhus Kommune

Forventninger til økonomien i 

2021

• Økonomien på unge- og voksenområderne forventes stadig presset 

i 2021

• Opbremsningsplaner igangsat på de økonomisk udfordrede 

områder, men der forventes stadig en samlet ubalance på 36 mio. 

kr. 

• Endnu uvist hvor stor en økonomisk effekt COVID-19-pandemien vil 

få i 2021 - særligt beskæftigelsesområdet er påvirket

• Aktivering på beskæftigelsesområdet tidforskydes til 2021

- Mindreudgifterne på beskæftigelsesområdet og det 

tilsvarende fald i aktiveringen medfører et behov for tilsvarende 

merudgifter i 2021 
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Sociale Forhold og Beskæftigelse

Aarhus Kommune

Forventninger til økonomien i 

2021

Opsparing 

ultimo 

2020

Opsparing 

til anlæg

Bære-

dygtigheds

-plan

Brug af 

opsparing

Ud-

fordringer

Forv. 

status 

ultimo 2021 

57 -22 -25 -36 -36 -61

Børn, Familier og Fællesskaber 4 0 0 -1 0 3

Unge, Job og Uddannelse -58 0 0 -3 -22 -83

Voksne, Job og Handicap -79 0 0 0 -14 -93

Job, Udsatte og Socialpsykiatri 54 0 0 -12 0 41

Job og Virksomhedsservice 23 0 0 -9 0 14

Job, Sundhed og Ydelse 18 0 0 -5 0 13

Fællesfunktioner 96 -22 -25 -5 0 45

Tal i mio. kr.

Decentraliserede områder

Ramme og opsparing
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Aarhusmål
• I 2021 er andelen af selvforsørgende i Aarhus 1%-point højere end på landsplan
• Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller 

arbejdsmarkedet skal halveres
• Mindst 90% af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse

MSB budgetmål
• Andelen af borgere i job og uddannelse i Aarhus skal være 1%-point højere end i de 

øvrige 6-byer
• Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job
• Flere ledige akademikere skal i job
• Flere unge skal i uddannelse og job
• Andelen af børn og voksne, der når deres mål/har fremgang ift. læring og selvforsørgelse 

Udvalgsmål
• Social inklusion af børn og unge, mindsket forskel mellem, udsatte- og almenområdet

Aarhusmål
• Andelen af borgere, der føler en høj grad af medborgerskab 
• Andelen af borgere der ikke er ensomme - sammenholdt med borgere med en social sag
• Andelen af borgere, der føler sig trygge

MSB budgetmål
• Andelen af børn og voksne, der når deres mål/har fremgang ift. netværk og medborgerskab

Aarhusmål
• Andelen af borgere, der trives og har godt helbred - sammenholdt med borgere med en social sag
• Middellevetid

MSB budgetmål
• Andelen af børn og voksne, der når deres mål /har fremgang ift. personlig udvikling

EN BY  MED BRUG FOR ALLE EN BY MED FÆLLESSKAB OG MEDBORGERSKAB

EN BY, HVOR ALLE ER SUNDE OG TRIVES

Rådmandsmål
• Inklusion af voksne med handicap på arbejdsmarkedet
• Inklusion af voksne med psykisk sygdom på arbejdsmarkedet
• Flere uddannelsesparate unge i 8.klasse
• Andelen af kommunalt forsørgede i de udsatte boligområder skal falde
• Antallet af børn i familier, hvor ingen af forsørgerne er i beskæftigelse, skal falde
• Færre på helbredsbetinget overførselsindkomst i de udsatte boligområder
• Færre hjemløse
• Flere hjemløse kommer i varig bolig
• Borgernes oplevelse af sammenhæng og inddragelse

Overblik mål i MSB i 2020/2021
Punkt 4, Bilag 3: MSBs økonomiregnskab 2020-inkl.mål.pdf



Mål Kommentarer Måltal Resultat Side
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1. En by med brug for alle (Selvforsørgelse)

I 2021 er andelen af selvforsørgende i Aarhus

1%-point højere end på landsplan (%).

I 2020 er 84,7% selvforsørgende. Andelen skal stige til 

85,5% for at nå målet, svarende til ca. 2.000 flere 

selvforsørgende. 

85,5 % 84,7% 5

2. En by med brug for alle (Ungdomsudd.)
Mindst 90% af de 25-årige skal have gennemført en 

ungdomsuddannelse (prognose).

Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til 

uddannelse eller arbejdsmarkedet skal halveres i 2030.

85,2% af en 9.klasse årgang fra 2018 forventes at have 

gennemført en ungdomsuddannelse inden for 8 år. 

4,7% af de unge op til 25 år er uden tilknytning til uddannelse 

og arbejdsmarked i 2018 (målet er halvering fra 5,3% i 2017) 

Mål vedr. uddannelse er ikke opdateret for det seneste år 

pga. forsinkede data fra Styrelsen for It og Læring. 

85% (2025)

90% (2030)

2,6% (2030)

85,2%

(2018)

4,7%

(2018)

6
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3. Alle unge skal i uddannelse/ 

beskæftigelse 
Alle unge (100%) skal være i gang med en uddannelse eller 

uddannelsesrettet aktivitet 15 mdr. efter afgang fra 

grundskolen.

15 måneder efter afgang fra grundskolen er 96,2% i gang 

med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet. En 

gruppe på 3,8% (127 personer) er ikke registreret med en 

uddannelse eller aktivitet på tælletidspunktet. 

100% 96,2% 7

4. Flere med ikke-vestlig baggrund skal i 

job

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

offentlig forsørgelse, skal falde med 5% ift. niveauet for 2018.

I 2020 er 32,9% af borgere med ikke-vestlig baggrund på 

offentlig forsørgelse. Andelen er faldet med 1,4% ift. niveauet 

for 2018, som var på 33,4%.

31,7 % 32,9 % 8

5. Flere ledige akademikere skal i job 

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

75% være selvforsørgende efter et år.

Ud af de 3.667 akademikere, der var ledige den 1. juli 2019, 

er 59,9% selvforsørgende efter et år. Målet er derfor ikke 

nået i 2020.

75% 59,9% 9

6. Læring og selvforsørgelse 
Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang. 

7. Netværk og medborgerskab
Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang. 

8. Personlig udvikling
Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang.

- 50% af børn, unge og voksne opnår deres mål om læring 

og selvforsørgelse

(blandt børn og unge er andelen 47%)

- 47% af børn, unge og voksne opnår deres mål om 

netværk og medborgerskab

(blandt børn og unge er andelen 47%)

- 47% af børn, unge og voksne opnår deres mål om 

personlig udvikling

(blandt børn og unge er andelen 49%)

Stigning

ift. 52%

ved R2019

Stigning

ift. 44% 

ved R2019

Stigning

ift. 49% 

ved R2019

50%

47%

47%

10
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Mål Kommentarer Måltal Resultat Side

9. Social inklusion af børn og unge 
(Udvalgsmål)(Årlig opgørelse)

Forskellen mellem børn og unge med en social sag og alle andre 

børn og unge skal blive mindre – og begge grupper skal opleve 

en positiv udvikling over tid. 

Der måles på læring (aflagte prøver, karaktergennemsnit og 

ungdomsuddannelse), fællesskab (ensomhed og mobning) samt 

trivsel (overvægt, trivsel i skolen og fravær).

Der er forsat stor forskel på udsatte børn og unge og alle andre 

børn og unge.

Sammenlignet med tidligere er gabet ift. opstart af 

ungdomsuddannelse, karaktergennemsnit, alderssvarende 

sprog, overvægt og oplevelse af ensomhed blevet større. 

Derimod er forskellen i trivsel blevet mindre i 2020, mens 

forskel i fravær er på samme niveau som i 2019.

Forskel 

skal blive 

mindre

Samlet 

positiv 

udvikling

2 ud af 7 

mål er 

opfyldt

11
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10. Flere uddannelsesparate unge i 8. klasse 
(Årlig opgørelse)

Andelen af uddannelsesparate i 8. klasse skal stige.

Andelen af uddannelsesparate i 8. klasse er stigende fra 2018 

til 2019. Ændring i vurderingskriterier i 2018 udgør en 

væsentlig forklaring på det fald, der var fra 2017 til 2018. De 

faglige forudsætninger for en 3-årig gymnasial uddannelse blev 

hævet fra 4,0 til 5,0 i gennemsnit af alle afgivne 

standpunktskarakterer.

Stigning 

ift. 70,1% 

(2018)

70,5% 

(2019)
12

11. Inklusion af voksne med handicap på 

arbejdsmarkedet

Antallet af voksne med handicap i sociale tilbud med tilknytning til 

arbejdsmarkedet skal stige med 5% ved udgangen af 2021 ift. 

regnskab 2019.

Tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere med handicap 

skal stige med 5% svarende til 510 unikke borgere ved 

udgangen af 2021.

Ved regnskab 2020 er 502 borgere med handicap i job, 

uddannelse eller anden beskæftigelse (skånejob, løntilskud og 

virksomhedspraktik). Det er 3% flere end ved regnskab 2019.

Stigning 

ift. 2019 

på 5%:

486

borgere

502
13

12. Inklusion af voksne med sindslidelse på 

arbejdsmarkedet

Antal voksne med psykisk sygdom i sociale tilbud med tilknytning 

til arbejdsmarkedet skal stige med 5% ved udgangen af 2021 ift. 

regnskab 2019.

Tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere med psykisk

sygdom skal stige med 5% svarende til 390 unikke borgere ved

udgangen af 2021.

Ved regnskab 2021 er 404 borgere med psykisk sygdom i job, 

uddannelse eller anden beskæftigelse. Det er 9% flere ved 

regnskab 2019. 

Stigning 

ift. 2019 

på 5%:

371

borgere

404
14
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Mål Kommentarer Måltal Resultat Side
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13. Borgernes oplevelse af sammenhæng 

og inddragelse (Årlig opgørelse)

Der måles på borgernes oplevelse af sammenhæng

og inddragelse i brugertilfredshedsundersøgelser af 

myndighed på socialområdet.

Borgernes oplevelse af sammenhæng og inddragelse på 

socialområdet er sidst blevet undersøgt i 

tilfredshedsundersøgelsen af myndighed i 2019: 

- 69% angiver tilfredshed med inddragelse

- 52% oplever sammenhæng i den hjælp, de får fra kommunen

Intet 

måltal, da 

opgørelse 

er ny

69% 
(inddragelse)

52%
(sammenhæng)

15

14. Andelen af kommunalt forsørgede i de 

udsatte boligområder skal falde

Andelen af voksne i de udsatte boligområder, som er uden for 

arbejdsmarkedet, er faldet fra 45,7% i september 2019 til 

44,7% i september 2020.

Fald ift. 

45,7% 

(2019)
44,7% 16

15. Færre på helbredsbetinget overførsels-

indkomst i de udsatte boligområder

Andel på helbredsbetinget overførselsindkomst skal falde.

Andelen af voksne på helbredsbetinget overførselsindkomst i

de udsatte boligområder er faldet fra 33,9% i september 2019

til 31,0% i september 2020.

Fald ift. 

33,9%

(2019)
31,0% 17

16. Flere hjemløse kommer i varig bolig

Andel borgere, der vender tilbage til forsorgshjem efter 

udskrivelse til egen bolig, skal falde.

7% er vendt tilbage til forsorgshjem inden for de seneste 12 

måneder efter udskrivning til egen bolig, hvilket er færre end 

ved regnskab 2019.

Fald ift. 

10% 

(2019)
7% 18

17. Antallet af hjemløse i Aarhus 
(Årlig opgørelse)

Antallet af hjemløse skal falde.

Den seneste nationale hjemløsetælling i 2019 vidste, at 750 

borgere var hjemløse i Aarhus. Det er et fald ift. tidligere. 

Særligt er antallet af unge hjemløse faldet.

Fald ift. 

767

(2017)

750

(data fra 2019)
19

18. Børn i familier på kommunal 

overførselsindkomst 

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

beskæftigelse skal falde

Kan ikke opgøres aktuelt.

Fald ift.

3.308

(februar 

2019)

20

N
ø

g
le

ta
l Nøgletal for det sociale område

Indekseret opgørelse af antal unikke personer med social 

støtte ift. den demografiske udvikling følges med nøgletal

Gennemsnitspris pr. borger, der modtager social støtte, følges 

med nøgletal 

Fra 2012 til 2020 modtager flere borgere social støtte – også 

når der tages højde for den demografiske udvikling: 

- 0-14 årige er steget fra indekstal 100% til 111% 

- 15-29 årige er steget fra indekstal 100% til 104%

- 30-66 årige er stedet fra indekstal 100% til 123%

Fra 2012 til 2020 er den gennemsnitlige pris pr. borger 

i dagtilbud og døgntilbud steget for alle aldersgrupper, på nær 

dagtilbud til voksne over 30 år, hvor udgiften er faldet.

Stigende 

aktivitet ift. 

demografiske 

udvikling

Stigende gns. 

udgifter til 

døgntilbud

21-22
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Sociale Forhold og Beskæftigelse

Aarhus Kommune

Hovedpointer

• Proces igangsat for at styrke, at flere borgere når deres 

mål for den sociale indsats. 

• Målene på beskæftigelsesområdet er i 2020 udfordret af 

Coronapandemiens påvirkning af arbejdsmarkedet.
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12. marts 2021
Side 1 af 4

Em-
ne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 17. marts 2021
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 3. marts 2021
3. Status på MSBs mål og økonomi, Regnskab 2020
4. Status vedrørende Den Sociale Bæredygtighedsplan
5. Valg af emner til temamøde i udvalget den 19. april 2021
6. Orienteringspunkter
7. Skriftlige orienteringer
8. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
9. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.45 – 16.48 (3 min.)

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

17. marts 2021.

2. Referat fra udvalgets møde den 3. marts 2021

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

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.48 – 16.50 (2 min.)

Bilag:
- Referat fra mødet den 3. marts 2021

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:  21/022596-1

Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert
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12. marts 2021
Side 2 af 43. Status på MSBs mål og økonomi, Regnskab 2020

Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget præsente-
res for det økonomiske regnskab samt målregnskab for 2020.

Økonomichef Bjarne Høyer Andresen deltager i forbindelse med 
drøftelsen.  

Metode: Oplæg og efterfølgende dialog

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen/Bjarne Høyer Andresen

Tid: 16.50 – 17.25 (35 min.)

Bilag: 
- Regnskab 2020 – overblik
- MSBs mål og resultater 2020

4. Status vedrørende Den Sociale Bæredygtighedsplan

Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres 
om seneste nyt vedrørende Den Sociale Bæredygtighedsplan. 

Metode: Orientering

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen

Tid: 17.25 – 17.40 (15 min.)

5. Valg af emner til temamøde i udvalget den 19. april 2021

Baggrund/formål: Den 19. april 2021 afholdes et temamøde i 
Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

På baggrund af de vedlagte forslag bedes udvalget vælge 1-2 
emner, som skal dagsordensættes på temamødet. Udvalget er 
også velkommen til at komme med yderligere forslag. 

Afhængigt af restriktioner planlægges der med at holde drøftelsen 
fysisk et relevant sted. 

Metode: Udvalget bedes komme med ønsker til emner

Punkt 6, Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 17. marts 2021.docx



12. marts 2021
Side 3 af 4Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.40 – 17.55 (15 min.)

Bilag: 
- Notat med forslag til emner

6. Orienteringspunkter

A) Eventuel orientering

Baggrund/formål: Eventuel orientering

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen

Tid: 17.55-18.00 (5 min.)

7. Skriftlige orienteringer

A) Skriftlig orientering om status vedrørende samlet bør-
neterapi

Baggrund/formål: Udvalget orienteres skriftligt om status 
vedr. en samlet børneterapi i Aarhus Kommune. 

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

Bilag:
- Orientering til udvalgene
- Udkast til byrådsindstilling – Etablering af en samlet Børnete-

rapi
- Bilag 1. Oversigt over indsatser der er berørt af etablering af 

Børneterapien

8. 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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12. marts 2021
Side 4 af 4

Ligeledes præsenteres udvalget for de sager, som er på vej til be-
handling i byrådet fra Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.00-18.05 (5 min.)

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

9. Evt.

Baggrund/formål: Udvalget drøfter eventuelt øvrige sager. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.05-18.10 (5 min.)

Bilag: 
- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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Bordrunde
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