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Fremsendelse af Sociale Forhold og Beskæftigelses  

budgetforslag for 2022-2025 

 

Vedlagt fremsendes Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til afdelinger-

nes budgetforslag for 2022-2025. 

  

Materialet omfatter følgende sektorer:  

- 120 Decentraliseret Sociale Forhold og Beskæftigelse 

- 150 Ikke decentraliseret Sociale Forhold og Beskæftigelse  

 

 

Den økonomiske situation  

Aarhus skal være en god by for alle. Sådan lyder vores vision, når vi taler 

om det Aarhus, vi vil have i dag, og det Aarhus, vi vil skabe for fremtiden. 

Men det er ikke alle i vores by, der har det godt. Flere står uden hjem. Flere 

lever med psykiske lidelser eller alvorlige handicap. Og flere børn og unge 

har så ondt i livet, at det får konsekvenser for deres skolegang, arbejdsliv og 

relation til venner og familie. 

 

Økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde 

Aarhus er en by i vækst, og med det stigende antal indbyggere følger, at 

flere borgere har behov for hjælp og støtte fra Sociale Forhold og Beskæfti-

gelse. Særligt på det specialiserede socialområde. En del af udgiftsbehovet 

hertil dækkes af budgetmodellen på socialområdet, der årligt tilfører midler 

på baggrund af den generelle befolkningsudvikling i Aarhus. 

 

Væksten i antallet af borgere med behov for hjælp og støtte har dog gennem 

en årrække oversteget den generelle befolkningsudvikling. Konkret betyder 

det, at flere af borgerne i Aarhus i dag har behov for en social indsats end 

tidligere. Samtidig ses det, at gennemsnitsudgifterne til borgernes indsatser 

er stigende. Denne udvikling skyldes især, at sagskompleksiteten og støtte-

behovet for den enkelte borger er steget. 

 

På den baggrund vil det ikke være muligt at opretholde det nuværende ser-

viceniveau inden for den gældende økonomiske ramme. 

 

Der er således tale om en underlæggende strukturel udfordring for økono-

mien på det specialiserede socialområde som nødvendiggør øgede investe-
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ringer for at målsætningerne på det specialiserede område skal kunne ind-

fries.  

 

Den Sociale Bæredygtighedsplan er en fælles plan og vision for, hvordan vi 

skaber og udvikler fremtidens sociale indsatser og skaber et mere bæredyg-

tigt socialområde – både fagligt og økonomisk. Planen indeholder en række 

initiativer, som vi sammen med resten af byen skal folde ud over de næste ti 

år. 

 

Tidsforskydninger i beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID 19 

MSB’s nuværende økonomiske situation er samtidig under indflydelse af, at 

den virksomhedsrettede og opkvalificerende aktivitet på beskæftigelsesom-

rådet nu i en længere periode grundet corona-restriktioner har været reduce-

ret kraftigt. Det har medført mindreudgifter som forventes sat i spil når be-

skæftigelsesindsatsen igen er mulig at gennemføre i fuldt omfang. I februar 

2021 var det samlede antal personer på offentlig forsørgelse 2.500 højere 

end februar 2020 

 

Udvalgsdrøftelse 

De vil senere på foråret blive arrangeret en økonomisk temadrøftelse om-

kring budgetlægningen for 2022 med udvalget. Dette med henblik på at ska-

be afsæt for den kommende politiske budgetproces.  

 

Budgetmålene 

Budgetmålene lægger retningen for Sociale Forhold og Beskæftigelses ar-

bejde i 2022. Da Sociale forhold og Beskæftigelse er gået fra to forvaltninger 

til en énhedsforvaltning, er antallet af mål reduceret fra seks til fem mål som 

de øvrige magistratsafdelinger. Det hidtidige budgetmål om unge i gang med 

uddannelse efter grundskolen er derfor ikke videreført.  

 

Budgetmålene for beskæftigelsesområdet retter sig mod generelle løft for to 

specifikke grupper, som er overrepræsenteret bland ledige i Aarhus. Det 

gælder personer med ikke-vestlig herkomst og akademikere. Begge mål er 

ambitiøse, men med forventede bedre konjunkturer i løbet af efteråret 2021 

og i 2022 bør der være muligheder for, at jobcentret kan bidrage til at indfri 

målene.  

Målet om flere borgere med ikke-vestlig baggrund i job har for 2022 fået 

ændret formulering af indikatoren. Hidtil har indikatoren vist andelen på of-
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fentlig forsørgelse. Nu viser den andelen i selvforsørgelse, i overensstem-

melse med målformuleringen. 

 

Formuleringen af budgetmålene for det sociale område er justeret en smule, 

så det tydeligere fremgår, hvad målet er. Målene supplerer Aarhusmålenes 

ulighedsmålinger med mål for de socialt udsatte borgeres progression i for-

hold til at mestre eget liv. Der arbejdes med læring og selvforsørgelse, net-

værk og medborgerskab samt personlig udvikling, fordi det tilsammen ska-

ber øget livskvalitet og er de samme tre livskvalitetsdimensioner som i Aar-

husmålene. Med udgangspunkt i de mål, borgeren har valgt, vurderer borger 

og medarbejder sammen, om resultaterne nås.  

 

 

Behovsanalyse og anlægsplan 

MSB’s behovsanalyse viser, at det er muligt med de anlægsmidler der er 

afsat i sidste års 10-årige anlægsinvesteringsplan, at knække kurven og give 

aarhusianere med handicap, psykiske eller boligsociale udfordringer et bolig-

løft, og oprette flere nære botilbud fremfor at købe botilbud udenfor Aarhus.  

 

I forhold til MSB’s målgrupper er der i de kommende år behov for at rette 

fokus mod de eksisterende tilbud og investere i at sikre brandforhold og et 

bedre indeklima i og omkring botilbuddene til de borgere i Aarhus, der mest 

har brug for en hjælpende hånd. Et bedre indeklima vil også understøtte en 

modernisering af ældre boligtilbud, så de derved kan leve op til socialtilsy-

nets krav til ny-godkendelser. I Aarhus skal der også være plads til velfærds-

teknologiske investeringer til udsatte borgere og mennesker med handicap 

samt investeringer i en socialt bæredygtig byudvikling. 

 

Med dette afsæt og til drøftelse i budgetprocessen fremsender Sociale For-

hold og Beskæftigelse behovsanalyse og anlægsplan, der dels afdækker 

disse udfordringer, og dels anviser mulige løsninger. 

 

 

 

Kristian Würtz  

Rådmand  / 

Erik Kaastrup-Hansen 

Direktør 
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Vedlagt findes Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til budgetredegø-

relsen for 2022-2025 inklusive bilag: 

o Budgettering af ikke-decentraliserede områder 

o Behovsanalyse og anlægsplan 2024-25  

 


