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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 af Social- og Beskæftigelsesudvalget
om tilsynsrapporter på det sociale område

Beslutning for Punkt 3: Orientering af Social- og
Beskæftigelsesudvalget om tilsynsrapporter på det
sociale område

På baggrund af et ønske på mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 8.
september 2021 har forvaltningen udarbejdet et notat omkring orientering om
tilsynsbesøg og tilsynsrapporter på tilbud på det sociale område i Sociale Forhold og
Beskæftigelse. Notatet er vedlagt denne indstilling og dagsordensættes på udvalgsmødet
den 6. oktober 2021 med henblik på en drøftelse af om udvalget fremadrettet ønsker at
få tilsendt rapporter på baggrund af tilsynsbesøg på det sociale område.

Det indstilles:

At 1) Rådmandsmødet godkender vedlagte notat til brug på mødet i Social- og
Beskæftigelsesudvalget den 6. oktober 2021

Kredsen drøftede materialet. Det blev aftalt at notatet til udvalget tydeliggøres så sags-
og arbejdsmængde tydeliggøres. Endvidere skal det revidere notat indeholde flere
løsningsmuligheder, herunder muligheden for, at udvalgsmedlemmer i lighed med andre
borgere kan abonnere på eksempelvis socialtilsynets tilsynsrapporter på deres
hjemmeside.

Punkt 4: UngiFokus som socialt investeringsprojekt

Beslutning for Punkt 4: UngiFokus som socialt
investeringsprojekt

Rådet for Sociale Investeringer ønsker i samarbejde med MSB at igangsætte et socialt
investeringsprojekt for udsatte unge kaldet UngiFokus forankret i MSB.
Omdrejningspunktet for UngiFokus er at nedbringe uddannelseskonsulenternes
sagsstamme, for at skabe gode rammer for relationsarbejdet med den enkelte unge og
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muliggøre en helhedsorienteret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses-
og socialområdet. Formålet med projektet er, at flere udsatte unge derved kommer i
uddannelse og får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Rådet for Sociale Investeringer har godkendt en investering i projektet på i alt 14,4 mio.
kr. over en 4-årig projektperiode. Der er desuden ansøgt om midler til yderligere
evaluering og erfaringsdeling af projektet ved TrygFonden på ca. 1 mio. kr. Selve
indsatsen forankres i Unge, Job og Uddannelse og igangsættes den 1. oktober 2021.
Opfølgning og evaluering forankres i Effekt og økonomi

At 1) Rådmanden tager aftalegrundlaget vedr. projektet UngiFokus til efterretning, og at
vedlagte aftalegrundlag mellem MSB og Rådet for Sociale Investeringer underskrives.

Kredsen drøftede kort punktet. Følgende pointer fremgik blandt andet:

• BHA pointerede, at der ingen økonomisk risiko er for MSB.
• Vigtigt, at få evalueret projektet. Så hvis ikke ansøgningen til Trygfonden går
igennem, skal der overvejes en anden løsning.

Rådmanden tog aftalegrundlaget til efterretning.

MØB følger op.

Punkt 5: Evaluering af budgetproces B2022

Beslutning for Punkt 5: Evaluering af budgetproces
B2022

Punktet udsættes til næstkommende rådmandsmøde

Punkt 6: Orientering fra Magistraten

Beslutning for Punkt 6: Orientering fra Magistraten

Rådmanden orienterede om et forslag fra DIF/DGI til gårsdagens magistratsmøde
vedrørende anvendelse af idrætsanlægsprojekter som en del af eksempelvis etablering
af 10. klasse for derved blandt andet at medvirke til attraktive faciliteter for 10.
klasseelever og derved styrke elevernes fysiske og mentale sundhed og nedbringe
ensomhed etc.

På baggrund heraf skal der til et kommende rådmandsmøde fremsendes en sag vedr.
idræt for forebyggende indsats for udsatte unge og eventuel kobling til 10. klasse.
Materialet kan ligeledes bruges frem mod rådmandens kommende møde med ”Bevæg
dig for livet”.

FS følger op

Punkt 7: Orientering om udvalgsmødet

Beslutning for Punkt 7: Orientering om udvalgsmødet
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Det blev aftalt, at udvalget skal have en gennemgang af budgettiltag fra budgetaftalen,
når denne er færdigbehandlet i byrådet.

Punkt 8: Bordrunde
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Punkt 3: Evaluering af budgetproces B2022

Janne Folden Bang (JFB) deltager i drøftelsen.
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Evaluering af budgetprocessen for B2022 side 1 af 2

Indstilling 

 
Evaluering af budgetproces B2022 
 

1. Resume  

Der er indgået budgetforlig for 2022-2025.  

Denne indstilling lægger op til en umiddelbar evaluering af 

den gennemførte budgetproces i MSB.  

Formålet er, at erfaringerne fra den afsluttede proces kan 

bruges aktivt i det kommende års budgetproces.  

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

At 1) Rådmandsmødet drøfter og evaluerer budgetproces-

sen for B2022.  

 

3. Hvorfor fremsendes indstillingen? 
Med henblik på drøftelse af nedenstående punkter, som 
evaluering af budgetprocessen  
 
a) Budgetforslag og udtalelser 
- I hvor høj grad opleves processen omkring udarbej-

delse af budgetforslag og belysninger tilfredsstillende? 
- I hvor høj grad opleves indholdet i belysningerne til-

fredsstillende/”rammer vi skiven”? 

 

b) Forhandlingsfasen 
- Hvordan er tilfredsheden med kadencen af budgetmø-

der op til selve budgetforhandlingen? Herunder også 
møderækken med ugentlige budgetmøder i forsomme-
ren. 

- Hvordan var oplevelsen af kvaliteten af materialet til 
budgetmøderne? Var det tilstrækkeligt, leveret hurtigt 
nok og til at finde rundt i? 

- Hvilke forbedringspotentialer er der for proceduren i 
forhandlingsugen?  

 

Til Rådmanden 

Fra Mål, Økonomi og Boliger 

Dato 24. september 2021 
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B2022 

side 2 af 2 

 

 

 

4. Hvilken værdi skabes for borgere og samfund? 

- 

5. Hvad igangsættes?  

- 

 

6. Hvem gør det og hvordan?  

Mål, Økonomi og Boliger tager konklusionerne fra evalue-

ringen i betragtning i forbindelse med planlægningen af 

budgetprocessen for B2023. 

 

7. Hvilke ressourcer kræves?   

- 

8. Hvad er den videre proces og hvordan følges op? 

- 

 

Mål, Økonomi og Boliger 

Tlf.: 89 40 20 00 

E-post: social@aarhus.dk 

 Antal tegn: 1.688 

 Sagsbehandler: Janne Folden Bang 

Tlf.: 89 40 34 55 

E-post: jfb@aarhus.dk 
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Punkt 5: Orientering om udvalgsmødet
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1. oktober 2021
Side 1 af 4

Em-
ne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 6. oktober 2021
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Rådhuset, lokale 390

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra udvalgets møde den 22. september 2021
3. Drøftelse af strategi for det gode møde med borgeren på 

beskæftigelsesområdet
4. Forventet regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse 

2021
5. Fremtidig orientering om tilsynsbesøg
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: 16.30 – 16.33 (3 min.)

Bilag: 
- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. 

oktober 2021.

2. Referat fra udvalgets møde den 22. september 2021

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

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.33 – 16.35 (2 min.)

Bilag:

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Fagligt Sekretariat
Aarhus Kommune

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

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

Direkte e-mail:
sobrj@aarhus.dk/
geja@aarhus.dk
Sag:  21/088556-1

Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert
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- Referat fra mødet den 22. september 2021
3. Drøftelse af strategi for det gode møde med borgeren på 

beskæftigelsesområdet

Baggrund/formål: I forlængelse af ministermålet ’Alle skal have 
en værdig sagsbehandling’ blev det med Beskæftigelsesplanen 
2021 vedtaget, at der skal igangsættes en proces for Det gode 
møde med borgeren på beskæftigelsesområdet. I tråd med Aar-
hus Kompasset er der stort fokus på borger- og medarbejderind-
dragelse, hvor der afprøves nye veje til at lytte. 

Processen er i fuld gang med inddragelse af borgere og medar-
bejdere, bl.a. i form af borgerinterviews, en borgerworkshop og 
en medarbejderworkshop. Processen skal ende ud i en strate-
gi/handleplanskatalog omkring det gode møde med borgeren. I 
den forbindelse ønskes også en drøftelse i Social- og Beskæftigel-
sesudvalget med henblik på at bringe udvalgsmedlemmernes per-
spektiver ind i det videre arbejde med temaet.

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: 16.35 – 17.20 (45 min.)

Bilag:
- Beskæftigelsesplan 2021

4. Forventet regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse 
2021

Baggrund/formål: På mødet i Byrådet den 29. september 2021 
blev det forventede regnskab for Aarhus Kommune 2021 behand-
let. På mødet blev indstillingen vedtaget, men der var samtidigt 
et ønske fra venstre om, at det forventede regnskab for 2021 for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse blev drøftet på et møde i Social- 
og beskæftigelsesudvalget. 
På den baggrund er punktet dagsordensat.

Metode: Mundtlig orientering og drøftelse

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen/Bjarne Høyer Andresen

Tid: 17.20 – 17.40 (20 min.)

Bilag:
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5. Fremtidig orientering om tilsynsbesøg

Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget har på sit 
møde den 8. september 2021 drøftet muligheden for at få tilsendt 
tilsynsrapporter i forlængelse af tilsynsbesøgene på MSB’s område.

På den baggrund har Sociale Forhold og Beskæftigelse udarbejdet 
et notat, som viser antallet af tilsynsbesøg på det sociale område. 

På den baggrund ønskes en drøftelse af, hvordan udvalget 
fremadrettet vil orienteres om konkrete sager, herunder tilsyns-
besøg. 

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen

Tid: 17.40 – 18.00 (20 min.)

Bilag:

6. Orienteringspunkter

A) Eventuel orientering

Baggrund/formål: Eventuel mundtlig orientering

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen

Tid: 18.00 – 18.05 (5 min.)

7. Skriftlige orienteringer

A) Orientering om halvårsstatistik på anbringelsesområ-
det, 1. halvår 2021

Baggrund/formål: Udvalget orienteres skriftligt om halvårs-
statistik på anbringelsesområdet. Denne gang omhandler ori-
enteringen 1. halvår 2021. 
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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:
- Notat med halvårlig status på anbringelsesområdet, første 

halvdel 2021

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. 

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: 18.05 – 18.10 (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: 18.10 – 18.15 (5 min.)

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