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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: Orientering fra Magistraten

Beslutning for Punkt 3: Orientering fra Magistraten

KW orienterede om det seneste (12.04.21, red.) møde i Magistraten.

Punkt 4: Orientering om udvalgsmødet

Beslutning for Punkt 4: Orientering om udvalgsmødet

Rådmandsmødet drøftede Social- og Beskæftigelsesudvalgets ordinære dagsorden
for mødet d. 19. april 2021.

Rådmandsmødet drøftede dernæst dagsordenen for Social- og Beskæftigelsesudvalgets
temamøde d. 19. april 2021. Herunder:

Vedr. anbringelsesområdet:

• KW kvitterede for et spændende tema med dertilhørende beskrivelse og
fremgangsmåde.

Vedr. beskæftigelses- og uddannelsesindsatser for flygtninge og indvandrere i Aarhus
Kommune.

• Rådmandsmødet drøftede temaet i relation til Venstre og Konservative Folkepartis
aktuelle byrådsforslag.
• KW ønskede, at MSB's indledende oplæg beskriver konkrete cases og eksempler
på beskæftigelses- og uddannelsesindsatser for flygtninge og indvandrere - for at
illustrere indsatsernes diversitet.
• KW ønskede endvidere, at MSB's fagfolk redegør for årsagerne til den positive
ledighedsudvikling for målgruppen inden COVID-19.
• KW vurderede, at der også skal afholdes en afsluttende paneldebat efter dette
tema - ligesom det er tilfældet for det første tema.

FS / LH følger op.
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Punkt 5: Bordrunde

Beslutning for Punkt 5: Bordrunde

Rådmandsmødet drøftede det kommende møde i Erhvervskontaktudvalget d. 20. april.

• Hertil ønskede KW en status for samarbejdet mellem erhvervsklynger,
uddannelsesinstitutioner og Aarhus Kommune, som blev drøftet på et tidligere
introduktionsseminar. FS / VJ følger op.

VJ orienterede om seneste udvikling vedr. erhvervsuddannelserne.

JLH orienterede overordnet om sygefraværsudviklingen for første kvartal 2021
sammenlignet med første kvartal 2020. Umiddelbart har MSB oplevet et væsentligt fald i
sygefraværet på tværs af driftsområder.
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udmøntning af pulje til stimuli af oplevelsesindustrien i
Aarhus Kommune
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Indstilling 

 

MSB/MSO fælles byrådsindstilling om ud-

møntning af pulje til stimuli af oplevelsesin-

dustrien i Aarhus Kommune 

 

 

1. Resume  

Aarhus Kommune modtager i 2021 forventeligt 10,3 mio. 

kr. fra statens pulje til stimuli af oplevelsesindustrien gen-

nem civilsamfundet og kommunerne indenfor social- og 

ældreområdet.  

 

Der er derfor udarbejdet en fælles byrådsindstilling om en 

fordeling af midlerne mellem MSO og MSB. Byrådsindstil-

lingen foreslår en fordelingsnøgle på grundlag af de to af-

delingers pladser, der er registreret i Tilbudsportalen, og 

den tildeler 52% til MSO, dvs. 5,36 mio. kr. og 48% til 

MSB, dvs. 4,94 mio. kr. 

 

Med denne rådmandsindstilling ønskes rådmandens god-

kendelse af byrådsindstillingen. 

 

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

 

At 1) rådmanden tiltræder den vedlagte fælles byrådsind-

stilling om fordeling af midlerne til stimuli af oplevelsesin-

dustrien i Aarhus Kommune. 

 

 

3. Baggrund 

Som en del af finanslovsaftalen for 2021 er der afsat 500 

mio. kr., som skal bidrage til, at ældre og udsatte borgere, 

herunder personer med handicap, der særligt oplever en-

somhed som følge af isolation under COVID-19, kan gøre 

brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. 

Til Rådmandsmødet 

Fra Mål, Økonomi og Boliger 

Dato 19. april 2021 
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Der gives i 2021 171,7 mio. kr. til kommunerne, og disse 

udbetales i forbindelse med budgetvedtagelsen i septem-

ber 2021. Midlerne fordeles mellem kommunerne efter be-

folkningstal. Det betyder, at Aarhus Kommune får cirka 

10,3 mio. kr. i alt. Da midlerne er målrettet både MSB og 

MSO skal der udarbejdes en fordelingsnøgle, hvilket den 

vedlagte byrådsindstilling omhandler.  

 

Kommunen skal altså ikke som sådan gøre noget aktivt for 

at få andel i midlerne. Men da det er forligspartiernes for-

ventning, at midlerne bringes i anvendelse i takt med den 

øvrige genåbning af samfundet efter coronakrisen, skal 

Aarhus Kommune gøre udlæg for aktiviteterne (dvs. Byrå-

det skal tildele budget til MSB og MSO), indtil midlerne ud-

betales i efteråret. Derfor bør fordelingen mellem MSO og 

MSB ske snarest muligt. Byrådsindstillingen foreslår en 

fordelingsnøgle på grundlag af de to afdelingers pladser, 

der er registreret i Tilbudsportalen, og den tildeler 52% til 

MSO, dvs. 5,36 mio. kr. og 48% til MSB, dvs. 4,94 mio. 

kr. 

 

Det er derudover meldt ud, at KL i starten af 2022 foreta-

ger en overordnet opfølgning på kommunernes anvendelse 

af midlerne. 

 

 

 

 

Bilag  

Bilag 1: MSB/MSO fælles byrådsindstilling om fordeling af 

puljemidler til stimuli af oplevelsesindustrien i 

Aarhus Kommune 

Bilag 2: Meddelelse fra Social- og Ældreministeriet om 

Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesin-

dustrien gennem civilsamfundet og kommunerne 

 

 

Fagligt sekretariat  Antal tegn: 2005 

 Sagsbehandler: Peter Kristiansen 

E-post: pekri@aarhus.dk  
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Indstilling 

 

Udmøntning af midler fra finanslov 2021 

 

1. Resume 

I finansloven for 2021 er der afsat en pulje, som skal sti-

mulere oplevelsesindustrien.   

 

De midler, der tilfalder kommunerne, skal bruges til at 

give ældre og udsatte borgere, herunder personer med 

handicap, der oplever ensomhed som følge af isolationen 

under COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelses-

aktiviteter.  

 

Den øgede brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter har der-

for en stimulerende effekt på oplevelsesindustrien, som 

også har været hårdt ramt under COVID-19. Samtidig skal 

anvendelsen af midlerne bidrage til at styrke samarbejdet 

mellem kommunerne og den private oplevelsessektor – 

også i tiden efter COVID-19.  

 

Aarhus Kommunes andel af puljen udgør 10,3 mio. kr. i 

2021 og bør ifølge ministeriets udmøntningskriterier forde-

les med 5,36 mio. kr. til aktiviteter i regi af Sundhed og 

Omsorg og med 4,94 mio. kr. til aktiviteter i regi af Sociale 

Forhold og Beskæftigelse.   

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles:  

At 1: Midlerne fra Finanslov 2021 udmøntes til at ældre og 

udsatte borgere kan gøre brug af kultur- og oplevelsesak-

tiviteter. Midlerne udmøntes med 5,36 mio. kr. til aktivite-

ter i regi af Sundhed og Omsorg og med 4,94 mio. kr. til 

aktiviteter i regi af Sociale Forhold og Beskæftigelse.  

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Sundhed og Omsorg 

Sociale Forhold og Beskæftigelse 

Dato Dato for fremsendelse 
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3. Baggrund 

I finansloven for 2021 er der afsat en pulje, som skal sti-

mulere oplevelsesindustrien ved at lave aktiviteter, der gi-

ver ældre og udsatte borgere, herunder personer med 

handicap, der oplever ensomhed som følge af isolationen 

under COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelses-

aktiviteter.  

 

Da det er forventningen, at genåbningen af samfundet vil 

ske i etaper, vil aktiviteterne og dermed stimuliene af op-

levelsesindustrien skulle ske gradvist over en periode.  

 

For at midlerne kan komme ud til oplevelsesindustrien og 

til borgerne hurtigst muligt, lægges vægt på, at midlerne 

udmøntes på så ubureaukratisk vis som muligt og med en 

så stor geografisk spredning som muligt. Herudover læg-

ges vægt på, at midlerne bidrager til at styrke, samarbej-

der mellem organisationer og den private oplevelsessektor 

– også i tiden efter COVID-19.  

 

4. Effekt 

Udmøntningen sker i overensstemmelse med hensigten fra 

finansloven om at midlerne bruges til at skabe kultur- og 

oplevelsesaktiviteter for ældre og udsatte borgere, herun-

der personer med handicap, der særligt oplever ensomhed 

som følge af isolation under COVID-19.  

 

Herudover skal udmøntningen af midlerne have en stimu-

lerende effekt på oplevelsesindustrien, som også har væ-

ret hårdt ramt under COVID-19. Endelig skal udmøntnin-

gen af midlerne bidrage til at styrke samarbejdet mellem 

Aarhus Kommune og den private oplevelsessektor – også 

på den længere bane.   

 

5. Ydelse 

Målgruppen for aktiviteterne er ældre, udsatte borgere og 

borgere med handicap, som er en bred målgruppe og vil 

kunne deltage i aktiviteter på forskellige præmisser. Nogle 

vil derfor kunne gøre brug af kultur- og oplevelsestilbud 

ude i samfundet, mens deltagelsen for andre vil kræve, at 

tilbuddet kommer til dem på eksempelvis et botilbud eller 

plejehjem.  
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Aktiviteterne kan derfor både være eksempelvis udflugter 

til kulturaktiviteter, oplevelser og ferieaktiviteter, og i form 

af arrangementer på fx botilbud og plejehjem, som ek-

sempelvis koncerter, foredrag og fællesspisningsaktiviteter 

med invitation af oplevelsesaktører. 

 

Kommunerne kan derudover samarbejde med foreningsli-

vet i kraft af det sædvanlige § 18-samarbejde. På den 

måde kan man lokalt sikre, at udsatte borgere, der kan 

have gavn af tilbud om aktiviteter i oplevelsesindustrien, 

men som ikke er omfattet af aktiviteter på social- og æld-

reområdet, nås gennem civilsamfundets tilbud. 

 

I Aarhus Kommune er der sideløbende med idekataloget 

fra de fire partnerskaber ved at blive udarbejdet et katalog 

med ideer, der indtil videre kredser om følgende temaer:  

• Busture til natur- og kulturoplevelser med mulighed 

for cafe eller restaurantbesøg. 

• Invitere restauranter og cafeer til plejehjem, botil-

bud og lokalcentre på forskellig vis – gerne i samar-

bejde med lokalcentercafeerne.  

• Invitere cateringsdrivende med fx pølsevogne, soft-

icemaskiner, pandekagebiler mv. til botilbud og ple-

jehjem 

• Invitere kunstinstitutioner i Aarhus samt lokale 

kunstnere til at lave udstillinger på botilbud, lokal-
centre og plejehjem i Aarhus.  

• Aktiviteter for og med pårørende på plejehjem og 

botilbud.  

• Festuge på plejehjem og lokalcentre. In it together.  

• Oprettelse af livsglædepulje, som oplevelsesindu-

strien kan være med til at definere og søge midler 

fra.  

• Brobygning/ledsagelse til kulturaktiviteter  

• Oprettelse af FO-hold  

 

I begyndelsen af 2022 laves der en overordnet opfølgning 

på det kommunale område af KL, der bl.a. skal beskrive 

kommunernes udmøntning af midlerne, herunder hvilke 

typer af aktører i oplevelsesindustrien, der har været sam-

arbejde med, hvilke typer af aktiviteter der er gennemført, 

og hvilke målgrupper, der har fået gavn af midlerne. Der-

ved følges op på, om midlerne er udmøntet til formålet 
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uden at pålægge kommunerne en administrativt tung op-

følgning. 

 

6. organisering 

Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse 

har ansvaret for at levere indsatsene. De to afdelinger er 

ansvarlige for at inddrage et bredt udsnit af de lokale ak-

tører i oplevelsesindustrien, der kan samarbejdes med om-

kring konkrete aktiviteter.  

 

7. Ressourcer 

Med aftale om finansloven for 2021 er der afsat 750 mio. 

kr. i 2021 til at understøtte virksomheder og aktører inden 

for oplevelsesindustrien, der har oplevet stor nedgang i 

deres omsætning under COVID-19. 

 

Heraf er der afsat 500 mio. kr. der skal bidrage til, at æl-

dre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, 

der særligt oplever ensomhed som følge af isolation under 

COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktivite-

ter.  

 

171,7 mio. kr. udmøntes til kommunerne og Aarhus Kom-

munes andel udgør 10,3 mio. kr.  

 

For kommunerne udmøntes midlerne via bloktilskudsakt-

stykket, som udmønter aftale om kommunernes økonomi 

for 2022.  

 

I overensstemmelse med udmøntningskriterierne fra mini-

steriet, som tager udgangspunkt i antallet af plejeboliger 

og botilbud, fordeles midlerne med 5,36 mio. kr. til indsat-

ser i regi af Sundhed og Omsorg og 4,94 mio. kr. i regi af 

Sociale Forhold og Beskæftigelse.  

 

Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2021. 

 

Indsatserne vil blive påbegyndt så snart det er muligt efter 

Byrådet har godkendt indstillingen.  
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Bilag  

Bilag 1:       

Bilag 2:       

 

Tidligere beslutninger 

      

 

 

Økonomi 

Tlf.: 89 40 20 00 

 Antal tegn: Klik her for at angive tekst. 

 Sagsbehandler: Jens Trads 

Tlf.: 41 87 33 29 

E-post: jentr@aarhus.dk 
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Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien 

gennem civilsamfundet og kommunerne 
 

Mange virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien har oplevet 

nedgang i deres omsætning under COVID-19. Samtidig har mange udsatte og 

sårbare grupper, herunder mennesker med handicap og sårbare ældre, 

gennemlevet en tid under COVID-19, hvor social isolation har præget 

hverdagen.  

Med Aftale om finansloven for 2021 har regeringen sammen med Radikale 

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet derfor afsat i alt 

750 mio. kr. i 2021 til at understøtte virksomheder og aktører inden for 

oplevelsesindustrien, der har oplevet nedgang i deres omsætning under 

COVID-19.  

500 mio. kr. skal samtidig bidrage til, at ældre og udsatte borgere, herunder 

personer med handicap, der særligt oplever ensomhed som følge af isolation 

under COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter.  

Partierne er enige om at udmønte hhv. 250 mio. kr. gennem aktiviteter på 

social- og ældreområdet. Midler fordeles mellem kommuner, regioner og 

private/selvejende leverandører, som borgere i målgruppen for bo- og dagtilbud 

er visteret til. 250 mio. kr. udmøntes gennem civilsamfundets indsatser for 

udsatte og sårbare borgere, herunder mennesker med handicap og sårbare 

ældre, sådan at støtten kommer bredt ud til gavn for borgere, lokale tilbud og 

virksomheder. 

Det er forventningen, at genåbningen vil ske i etaper, og stimuli af 

oplevelsesindustrien derfor vil skulle ske gradvist over en periode, ligesom der i 

vil skulle tages højde for Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forbindelse med 

planlægning af aktiviteter mv. De fire partnerskaber på social- og ældreområdet 

inddrages i udarbejdelsen af et idekatalog over mulige oplevelsesaktiviteter, 

der kan inspirere kommuner og organisationer og sikre en tryg tilbagevenden til 

fællesskabet for udsatte og sårbare grupper. 

For at midlerne kan komme ud til oplevelsesindustrien og til borgerne hurtigst 

muligt, lægges vægt på, at midlerne udmøntes så ubureakratisk som muligt og 

med en så stor geografisk spredning som muligt. Herudover lægges vægt på, 

at midlerne bidrager til at styrke samarbejder mellem organisationer og den 

private oplevelsessektor – også i tiden efter COVID-19. 

Udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien via kommuner, regioner og 

private/selvejende tilbud 

250 mio. kr. afsættes i 2021 til at støtte oplevelsesindustrien gennem 

kommunale, regionale og private/selvejende bo- og dagtilbud til ældre og 

udsatte borgere, herunder personer med handicap1. 171,7 mio. kr. udmøntes til 

                                                 
1 Midlerne kan anv endes i tilbud ef ter serv icelov en, som f remgår af Tilbudsportalen, botilbudslignende tilbud ef ter 

almenboliglov en, som f remgår af  Tilbudsportalen, f riplejeboliger, som f remgår af  Tilbudsportalen, og plejehjem,  

plejecentre og f riplejeboliger, som f remgår af  Plejehjemsov ersigten. 

 
Dato 
24-03-2021 
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kommunerne, 70,2 mio. kr. udmøntes til private leverandører af tilbud til 

målgruppen, og 8,1 mio. kr. udmøntes til regionerne. 

Udmøntning til kommuner, regioner og private/selvejende tilbud 

For kommunerne udmøntes midlerne via bloktilskudsaktstykket, som udmønter 

aftale om kommunernes økonomi for 2022.  

For regionerne udmøntes pengene ved et særtilskud og fordeles efter antal 

pladser i de ovennævnte tilbud i regionen. 

For at sikre, at borgere, der bor i og benytter private eller selvejende tilbud, 

også omfattes, udmelder og udmønter Socialstyrelsen en ansøgningspulje, 

som private leverandører af de ovennævnte tilbud til udsatte og ældre samt 

personer med handicap kan søge. For at sikre en så ubureaukratisk proces 

som muligt, fordeles puljen efter antal tilbudspladser til de tilbud, som ansøger, 

og der udarbejdes et simpelt skema med kategorier inden for 

oplevelsesindustrien, som tilbuddene skal udfylde, for at det kan vurderes, 

hvad pengene bruges til, og hvilke aktører i oplevelsesindustrien der får glæde 

af pengene. For at lette de administrative opgaver med ansøgningen fastsætter 

Socialstyrelsen krav om, at mindre tilbud, eksempelvis med samme ejer eller 

leverandør, søger samlet. 

Rammer for den konkrete udmøntning 
Inden for servicelovens rammer og for kommunernes vedkommende også 

kommunalfuldmagtens rammer beslutter kommunerne, regionerne og de 

private leverandører af tilbud selv, hvordan de konkret udmønter midlerne, 

herunder til hvilke aktører og aktiviteter, sådan at de på bedste vis matcher de 

lokale forhold.  

Målgruppen af ældre, udsatte borgere og borgere med handicap er bred og vil 

kunne deltage i aktiviteter på forskellige præmisser. Nogle vil kunne gøre brug 

af kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet, mens deltagelsen for andre vil 

kræve, at tilbuddet kommer til dem på eksempelvis et botilbud eller plejehjem. 

Aktiviteterne kan derfor både være i form af aktiviteter uden for tilbuddet, som 

eksempelvis udflugter til kulturaktiviteter, oplevelser og ferieaktiviteter, og i form 

af arrangementer på tilbuddene, som eksempelvis koncerter, foredrag og 

fællesspisningsaktiviteter med invitation af oplevelsesaktører.  

Kommunerne kan samarbejde med foreningslivet i kraft af deres sædvanlige § 

18-samarbejder, men kan ikke udbetale midlerne afsat til stimuli af 

oplevelsesindustrien til civilsamfundet. På den måde kan man fx lokalt sikre, at 

udsatte borgere, der kan have gavn af tilbud om aktiviteter i 

oplevelsesindustrien, men som ikke er omfattet af aktiviteter på social- og 

ældreområdet, nås gennem civilsamfundets tilbud.     

Opfølgning 
KL, Danske Regioner og Socialstyrelsen gennemfører i begyndelsen af 2022 

hver en overordnet opfølgning, der beskriver hhv. kommunerne, regionerne og 

de private og selvejende tilbuds udmøntning, herunder hvilke typer af aktører i 

oplevelsesindustrien, der har været samarbejde med, hvilke typer af aktiviteter 

der er gennemført, og hvilke målgrupper, der har fået gavn af midlerne. Derved 

følges op på, om midlerne er udmøntet til formålet uden at pålægge 

kommunerne, regionerne og de private og selvejende tilbud en administrativt 

tung opfølgning. 

Udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien via civilsamfundet 

250 mio. kr. afsættes i 2021 til at støtte oplevelsesindustrien gennem 

humanitære, frivillige og sociale hjælpeorganisationers indsatser for udsatte og 

sårbare borgere, herunder mennesker med handicap og sårbare ældre.  

For at nå bredt ud til målgruppen udmøntes midlerne via to spor:  
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 En direkte tildeling til de væsentligste landsdækkende organisationer, 

som arbejder med og dækker målgrupperne udsatte voksne, udsatte 

børn og familier, sårbare ældre samt børn og voksne med handicap 

(220 mio. kr.).  

 En ny udmøntning af Kulturministeriets pulje ”1000 Nye Fællesskaber”. 

Puljen kan søges af aktører fra foreningslivet underbetingelse af, at de 

støttede aktiviteter foregår i oplevelsesindustrien (30 mio. kr.).  

Direkte tildeling    

Der er udarbejdet en liste (bilag 1) over de humanitære, frivillige og sociale 

organisationer, der får tildelt midler, som skal støtte oplevelsesindustrien 

gennem indsatser for udsatte og sårbare borgere, herunder mennesker med 

handicap og sårbare ældre. Listen indeholder organisationer, der dækker 

målgrupperne bredt. Det er vægtet, at organisationerne har et stærkt lokalt 

netværk, der kan sikre, at midlerne kommer borgere til gode i hele landet.  

 

Organisationerne skal anvende midlerne i oplevelsesindustrien – på den måde, 

at de udsatte og sårbare grupper, herunder mennesker med handicap og 

sårbare ældre, får betalt kultur- og oplevelsestilbud. Det kan fx være ved, at 

give borgerne gavekort. Derudover kan der også betales for befordring til fx 

udsatte familier, der ikke har midler til transport.  

 
Organisationerne skal sørge for, at der er en geografisk spredning af 

anvendelsen af midlerne i oplevelsesindustrien. Oplevelsesindustrien kan fx 

være restauranter, hoteller, forlystelsesparker, biografer, museer, kunsthaller, 

teatre og andre udbydere af scenekunstforestillinger, herunder også musicals 

og revyer, multiarenaer, cirkus, festivaler, spillesteder, koncert- og kulturhuse, 

zoologiske haver, sport, gaming, adventure, outdoor og lignende. 

Organisationerne kan med fordel samarbejde med lokale afdelinger og/eller 

aktører, der lokalt modtager § 18-midler i kommunerne for at koordinere 

oplevelsesaktiviteterne med de aktiviteter, som kommunerne arrangerer for 

ældre og udsatte borgere visiteret til bo- og dagtilbud. 

1000 Nye Fællesskaber 

I den politiske aftale om indsats mod ensomhed under coronaen fra 6. 

november 2020 indgik strakspuljen ”1000 nye fællesskaber” til nye fælleskaber 

i foreningslivet målrettet aktører fra foreningslivet med aktiviteter til voksne over 

21 år og ældre, der mærker konsekvenserne af pandemien i form af 

ensomhed. Denne pulje udmeldes nu igen i en ny form.  

 

Den nye pulje på 30 mio. kr. kan søges af foreninger på kulturområdet og på 

socialområdet, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet, fx idrætsforeninger, 

folkeoplysende foreninger (herunder aftenskoler), museumsforeninger, 

læseforeninger, sociale foreninger mv. Midlerne skal bl.a. gå til 

foreningsinitierede arrangementer i oplevelsesindustrien, herunder til 

kursussteder, restauranter, spillesteder, teatre og andre kultur- og 

oplevelsesinstitutioner samt til arrangementer i oplevelsesindustrien inden for 

sport, gaming, adventure og outdoor. 

  

Det er en betingelse for støtte fra puljen, at de foreningsinitierede aktiviteter 

foregår i oplevelsesindustrien, og at aktiviteterne afvikles i takt med, at denne 

industri åbner op igen. 
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15. april 2021
Side 1 af 4

Em-
ne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 19. april 2021
Mødetid: Kl. 17.00 – 19.00
Mødested: Virtuelt via Microsoft Teams (brug link i 

mødeindkaldelse)

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra udvalgets møde den 7. april 2021
3. Situationen på arbejdsmarkedet i lyset af Covid-19
4. Status vedrørende Kilebo
5. Orienteringspunkter
6. Skriftlige orienteringer
7. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
8. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 17.00 – 17.03 (3 min.)

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

19. april 2021.

2. Referat fra udvalgets møde den 7. april 2021

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

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 17.03 – 17.05 (2 min.)

Bilag:
- Referat fra mødet den 7. april 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:   21/028667-1

Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert
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Side 2 af 43. Situationen på arbejdsmarkedet i lyset af Covid-19

Baggrund/formål: Oplægget giver et indblik i forskellige centrale 
aktørers opfattelse af situationen på arbejdsmarkedet: 

 Hvad er de væsentligste udfordringer her og nu

 Hvad er forventningerne til udviklingen i takt med at samfun-
det åbnes

Herudover gives en redegørelse for de seneste ledighedstal i Aar-
hus Kommune.

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: 17.05 – 17.35 (30 min.)

4. Status vedrørende Kilebo

Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres 
om status vedrørende Kilebo.

Metode: Udvalget orienteres og drøfter herefter sagen 

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Natascha M. Jensen

Tid: 17.35 – 17.55 (20 min.)

Bilag: 
- Orienteringsskrivelse om ophævelse af påbud Borgercenter 

Vest
- Referat uanmeldt tilsyn Borgercenter Vest
- Oplæg

5. Orienteringspunkter

A) Eventuel orientering

Baggrund/formål: Eventuel mundtlig orientering

Metode: Mundtlig orientering
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Side 3 af 4Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen

Tid: 17.55 – 18.00 (5 min.)

6. Skriftlige orienteringer

A) Skriftlig orientering om ansøgning og tildeling af § 18-
midler, 1. runde 2021

Baggrund/formål: Udvalget orienteres skriftligt om ansøg-
ning og tildeling af § 18-midler, 1. runde 2021. 

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:
- Forklæde
- Orientering om uddeling af § 18 puljen, 1. runde 2021
- Bilag 1: Oversigt over ansøgere til § 18-puljen, 1. runde 

2021
- Bilag 2: Fokusområder for § 18-puljen i 2021
- Bilag 3: Principper for tildeling af § 18-puljen

7. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

Baggrund/formål: På hvert udvalgsmøde forelægges udvalget 
en liste med kommende kurser, konferencer og aktiviteter, der er 
mulighed for at deltage i. 

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

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.00 – 18.05 (5 min.)

Bilag:
- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet
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8. 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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15. april 2021 

Side 1 af 3 
Emne:

  

Temadrøftelse, Social- og Beskæftigel-

sesudvalget  

Mødedato: 19. april 2021 

Mødetid: Kl. 15.00 – 17.00 

Mødested: Virtuelt via Microsoft Teams (brug link i 

mødeindkaldelse) 

 

 

Tid Indhold 

15.00 – 

15.05 

Velkommen ved Liv Gro Jensen 

 

15.05 – 

15.50 

Punkt 1: Anbringelsesområdet i Aarhus Kommune 

 

Punktet består af en introduktion til temaet, 3 korte oplæg, 

som sætter fokus på udvalgte temaer, der kendetegner an-

bringelsesområdet i Aarhus Kommune og en afsluttende pa-

neldebat, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål 

og drøfte de konkrete oplæg. Oplæggene holdes af videns-

personer fra driftsområdet Børn, Familier og Fællesskaber.  

 

Punktet vil bestå af følgende delelementer: 

 

1. Indledning og rammesætning v. Driftschef Ruth 
Lehm (8 min.) 
Rammesætning og introduktion til temaet med fokus på 
vores tilgang til anbringelser i Aarhus med koblinger til 
regeringens udspil ”Børnene Først” og Tema 1 i Bære-
dygtighedsplanen ”Bedre hverdag for børn med særlige 
behov”. Under introduktionen vil der være et kort faktu-
elt oprids af anbringelsesområdet i Aarhus. 
 

2. Anbringelser i Aarhus Kommune v. Afdelingsleder 
Jes Barsøe (5 min.) 
Fokus på bl.a. årsager til anbringelser, visitation, inddra-
gelse af barnet, tilbud/anbringelsesformer mm.  

 
3. Hverdagen på institutionen v. Afdelingslederne Gita 

Fauerholdt og Lenette Andsbjerg (7 min.) 
Her fortælles der om hverdagslivet på en døgninstitution 
med fokus på bl.a. barnets skolegang, arbejdet med 
barnets ønsker og drømme, samarbejdet med foræl-
drene mv.  
 

4. Plejefamilieområdet v. Afdelingsleder Jes Barsøe (5 
min.) 
Fokus på, hvordan vi arbejder med at sikre kvalitet i vo-
res plejefamilieanbringelser, rekrutteringsstrategi mv. 

SOCIALE FORHOLD OG 

BESKÆFTIGELSE 
Fagligt sekretariat 

Aarhus Kommune 

Ledelse- og Politisk betjening 

Jægergården,  

Værkmestergade 15 B 

8000 Aarhus C 

 

Direkte e-mail: 

geja@aarhus.dk 

 

Sag: 21/033822-1 

Sagsbehandler: 

Jan Gehlert/ 

Sofie Brøndt Jørgensen 
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Side 2 af 3 

 
5. Afsluttende paneldebat v. Alle (Liv Gro Jensen er 

ordstyrer) (20 min.) 
Afsluttende debat, hvor udvalget kan komme med be-
mærkninger og spørgsmål til panelet/ oplægsholdere.  

 
Bilag: 

• Regeringens udspil: Børnene Først 

• Den Sociale Bæredygtighedsplan (Se Tema 1 
”Bedre hverdag for børn med særlige behov”) 

 

 

15.50 – 

15.55 

Pause 

15.55 – 

16.40 

Punkt 2: Beskæftigelses og uddannelsesindsatser for 

Flygtninge og indvandrere i Aarhus Kommune 

 

Punktet består af en introduktion til temaet, fire korte oplæg, 

som belyser beskæftigelses-/uddannelsesindsatser for flygt-

ninge- og indvandrere i Aarhus Kommune.  

Punktet afrundes med en paneldebat, hvor der er mulighed 

for at stille spørgsmål og drøfte emnerne fra oplæggene.  

 

Punktet præsenteres ved følgende oplæg:  

 
- Indflyvning og rammesætning v. Driftschef Brian 

Kjærulf, Job, Udsatte og Socialpsykiatri (5 min.) 
Rammesætning og indledende bemærkninger om orga-
nisering af opgaven.  

 
- Beskæftigelses- og uddannelsesindsatser for flygt-

ninge og indvandrere, v. Centerchef Mette Skou Sei-
ersen, Center for Job og Integration (5 min.) 
Målgruppen af flygtninge og indvandrere– antal og for-
deling på forskellige ydelsesgrupper. Hvordan arbejder 
vi med jobrettet indsatser overfor målgruppen, herunder 
fokus på lønnede timer – ”Flere skal med 2”. 
 

- De nyankomne flygtninge v. Afdelingschef Lonnie 
Christensen, Center for Job og Integration (5 min.) 
Processen for nyankomne flygtninge og deres vej mod 
job/uddannelse som bl.a. indebærer sagsforløb i for-
skellige driftsområder.  
Case med en familie der ankommer til Danmark – vejen 
mod job og uddannelse.  

 
- Flygtninge-/indvandrerkvinder på vej mod job og 

uddannelse v. Afdelingsleder Charlotte Mortensen 
(8 min.), Center for Job og Integration 
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Fokus på beskæftigelses- og uddannelsesindsatser for 
flygtninge-/indvandrerkvinder, herunder føruddannelses-
forløb. 
Evt. videoklip med kvinde der er kommet i job som bus-
chauffør.  
 

- Efter COVID19 v. Mette Skou Seiersen, Center for 
Job og Integration (2 min.) 
Indsats efter COVID19 i forhold til gruppen.  
 

- Afsluttende paneldebat v. alle (Liv Gro Jensen er 
ordstyrer) (20 min.) 
Afsluttende debat, hvor udvalget kan komme med be-
mærkninger og spørgsmål til panelet/ oplægsholdere.  

 
 

16.40 – 

17.00 

Afrunding og pause inden udvalgsmøde 
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Bordrunde
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