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Referat

Punkt 1: Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Referat

Referatet blev godkendt.

Punkt 6: Planlagte job-messer og job-events i 2022

Det indstilles:
At 1) Rådmandsmødet orienteres om planlagte job-messer og job-events i 2022.

VJ orienterede om, at der er planlagt en række job-messer og job-events i 2022. På den
korte bane er bl.a. planlagt to "match-making events" i samarbejde med Google Danmark
og en job-messe med fokus på målgruppen for jobparate med en ufaglært eller kort
videregående uddanelser fra bl.a. ungeområdet.

Rådmandsmødet drøftede de planlagte job-messer og job-events i 2022. Derunder:

• AW bemærkede, at der skal være en opmærksomhed på at intensivere
samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne om rekruttering til Aarhus Kommune.
• AW betonede, at han gerne vil deltage i de job-messer og events, hvor det
vurderes ønskværdigt og relevant.

AW tog orienteringen til efterretning med ovenstående kommentarer in mente.

FS / VJ følger op.

Punkt 3: Orientering fra Magistraten

AW orienterede om centrale pointer fra Magistratens seneste (24.01.22, red.) møde.

Punkt 4: Orientering om udvalgsmødet

Rådmandsmødet drøftede dagsordenen for onsdagens (26.01.22, red.) møde i Social-
og Beskæftigelsesudvalget. Derunder:

• VJ og LH varslede, at de vil orientere om den aktuelle udbredelse af corona-smitte
blandt medarbejdere og borgere i MSB samt om håndteringen deraf.
• VJ varslede endvidere, at hun vil orientere om processen for udformning af en
model for nyttejob i Aarhus Kommune.

Punkt 5: Bordrunde

Punktet blev ikke drøftet.
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Emne:

  

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde 

Mødedato: 9. februar 2022 

Mødetid: Kl. 18.15 – 19.45 

Mødested: Rådhuset, lokale 398  

 

Dagsorden kort:     
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat fra udvalgets møde den 26. januar 2022 

3. Politik for arkitektur og by-kvalitet ved Teknik og Miljø 

4. Aarhus model for nytteindsats 

5. Program for introduktionsseminar for Social- og Beskæfti-

gelsesudvalget 

6. Orienteringspunkter 

7. Skriftlige orienteringer 

8. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet 

9. Evt. 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Baggrund/formål: Dagsordenen for mødet i Social- og Beskæf-

tigelsesudvalget godkendes. 

 

Ansvarlig: Eva Borchorst Mejnertz 

 

Tid: 18.15 – 18.18 (3 min.) 
 

Bilag: 

- Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 9. 

februar 2022 
 

2. Referat fra udvalgets møde den 26. januar 2022 
 

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om referatet fra det se-

neste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget.  

 

Ansvarlig: Eva Borchorst Mejnertz 
 

Tid: 18.18 – 18.20 (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:  22/009676-1 

Sagsbehandler: 

Sofie Brøndt Jørgensen/ 

Jan Gehlert 
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- Referat fra mødet den 23. januar 2022 

 

3. Politik for arkitektur og by-kvalitet ved Teknik og Miljø 

 

Baggrund/formål: Teknik og Miljø er i gang med udarbejdelsen 

af en ny politik for bykvalitet og arkitektur. Politikken bliver byrå-

dets vision for arkitekturen og bykvaliteten og skal sætte rammen 

for, hvordan Aarhus Kommune ambitiøst arbejder med at højne 

kvaliteten.  

 

Arkitektur og bykvalitet går på tværs af alle kommunens magi-

stratsafdelingers arbejdsområder. På udvalgsmødet d. 9/2 er der 

fokus på de snitflader, der kobler sig til social- og beskæftigelses-

områder. Herunder særligt indsatsen for at sikre en byudvikling 

med fokus på den sociale balance og sammenhængskraft – og 

hvor der er omtanke for de mange forskellige behov, der er lokalt 

og på tværs af kommunen. Ikke mindst udsatte borgeres stemme 

ind i byudviklingen. Det kræver mangfoldige byrum og bydele.  

 

Efter udvalgsmødet er der planlagt en faglig byvandring d. 25/2, 

hvor de sociale viceværter i MSB viser politikkens projektteam 

rundt i byens rum. Udvalgets bemærkninger og opmæksomheds-

punkter vil blive taget med videre ud i de drøftelser, der bliver på 

rundturen – og i færdiggørelsen af politikken derefter. 
 

Metode: Mundtlig drøftelse  
 

Ansvarlig: Teknik og Miljø 

 

Tid: 18.20 – 18.50 (30 min.) 
 

Bilag: 

 

 

4. Aarhus model for nytteindsats 

 

Baggrund/formål: Aarhus Byråd vil på baggrund af Budgetforli-

get for 2022 intensivere arbejdet med at styrke integrationen og 

tilknytningen til arbejdsmarkedet for gruppen af flygtninge og 

indvandrere. Med afsæt i regeringens visioner i reformudspillet 

”Danmark kan mere I” præsenteres en særlig Aarhus-model, der 

skal skabe 500 nytteindsatser i Aarhus over en 2-årig periode.  

 

Regeringens indspil til en 37 timers arbejdspligt kan pt. ikke 

samle flertal i folketinget, men Aarhus Kommune vil arbejde 
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videre med en lokal omsætning af intentionerne om en nytteind-

sats.  

 

Social og Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på proces-

sen samt hovedelementer i en Aarhus-model. En Aarhusmodel for 

nytteindsats forventes snarest behandlet i Byrådet.  

 

Efter udvalgsbehandlingen vil en indstilling om Aarhus-modellen 

for nytteindsats blive drøftet i forligskreds inden en forventet by-

rådsbehandling den 9. marts 2022.  

 

Metode: Mundtlig drøftelse 

 

Ansvarlig: Vibeke Jensen 

 

Tid: 18.50 – 19.20 (30 min.) 

 

Bilag: 

 

 

5. Program for introduktionsseminar for Social- og Beskæfti-

gelsesudvalget 

 

Baggrund/formål: På baggrund af ønskerne til emner til intro-

duktionsseminaret fremlagt på udvalgsmødet den 12. januar 

2022 har forvaltningen udarbejdet det vedlagte udkast til pro-

gram i samarbejde med forkvinden for udvalget.  

 

Udvalget bedes komme med deres bemærkninger til udkastet til 

program.  

 

Metode: Mundtlig drøftelse 
 

Ansvarlig: Lotte Henriksen 

 

Tid: 19.20 – 19.30 (10 min.) 

 

Bilag: 

 

6. Orienteringspunkter 
 

A) Orientering om konkret sag 

 

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om konkret sag 

 

Metode: Mundtlig orientering 
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Ansvarlig: Lotte Henriksen 

 

Tid: 19.30 – 19.35 (5 min.) 

 

B) Eventuel orientering 

 

Baggrund/formål: Eventuel orientering 

 

Metode: Mundtlig orientering 

 

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen 

 

Tid: 19.35 – 19.40 (5 min.) 

 

 

7. Skriftlige orienteringer 

 

A) Nyt administrationsgrundlag på BPA-området 

 

Baggrund/formål: I forbindelse med byrådets tiltrædelse af 

indstilling vedrørende ”Svar på beslutningsforslag fra SF og RV 

vedrørende "Dialog og samarbejde med borgerne om BPA" og 

indstilling vedrørende” Svar på beslutningsforslag fra V, KF, EL, 

DF og Dorthe Borgkvist om ”Stop for uønsket overvågning i eget 

hjem” blev det aftalt, at det reviderede administrationsgrundlag 

ville blive præsenteret i Social- og Beskæftigelsesudvalget 

primo 2022. 

 

Vedlagt er således det justerede administrationsgrundlag til ud-

valgets orientering.  
 

Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan 

disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er 

spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.  

 

Bilag: 

 

 

B) Halvårlig status på anbringelsesområdet, 2021 

 

Baggrund/formål: to gange årligt orienteres Social- og Be-

skæftigelsesudvalget om status på anbringelsesområdet. 

Denne status omhandler 2021.  
 

Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan 

Punkt 4, Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 9. februar 2022.pdf



 

 

 

28. januar 2022 

Side 5 af 5 

disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er 

spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.  

 

Bilag: 

 

 

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: Orientering  

 

Ansvarlig: Eva Borchorst Mejnertz 

 

Tid: 19.40 – 19.42 (2 min.) 

 

Bilag: 

- Kurser og konferencer 

- Sager på vej til byrådet 

 

 

9. Evt. 
 

Baggrund/formål: 
 

Metode: Mundtlig drøftelse.  

 

Ansvarlig: Eva Borchorst Mejnertz 

 

Tid: 19.42 – 19.45 (3 min.) 
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