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Fremsendelse af Sociale Forhold og Beskæftigelses 

budgetforslag for 2023-2026

Vedlagt fremsendes Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til afdelinger-

nes budgetforslag for 2023-2026.

Materialet omfatter følgende sektorer: 

- 120 Decentraliseret Sociale Forhold og Beskæftigelse

- 150 Ikke decentraliseret Sociale Forhold og Beskæftigelse

Den økonomiske situation

Visionen for Aarhus er, at Aarhus skal være en god by for alle. Også for de 

børn, unge og voksne, der har brug for støtte og hjælp til at komme videre i 

livet. Derfor understøtter Sociale Forhold og Beskæftigelse, at flere aarhusi-

anere mestrer deres eget liv, tager aktiv del i samfundet og bliver selvforsør-

gende. Vores tilgang til borgerne er, at de på trods af sociale og beskæftigel-

sesmæssige udfordringer er eksperter i eget liv, der selv kan og vil tage an-

svar.

Økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde

De senere års udvikling har vist, at flere og flere borgere har behov for hjælp 

og støtte fra Sociale Forhold og Beskæftigelse. Særligt stiger behovet på det 

specialiserede socialområde, hvor der leveres tilbud til borgere med handi-

cap, psykiske lidelser og udsathed.

Budgetmodellen på socialområdet tilfører årligt 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 gene-

relle befolkningsudvikling i kommunen. Konkret betyder det, at flere af bor-

gerne i Aarhus i dag har behov for en social indsats end tidligere. Samtidig 

ses det, at udgifterne til borgernes indsatser er stigende. Denne udvikling 

skyldes især, at sagskompleksiteten og støttebehovet for den enkelte borger 

er steget.

Udviklingen betyder, at det ikke vil være muligt at opretholde det nuværende 

serviceniveau inden for den gældende økonomiske ramme på området.
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Der er således tale om en grundlæggende strukturel udfordring for økono-

mien på det specialiserede socialområde som nødvendiggør handling for, at 

målsætningerne på området skal kunne indfries. 

Beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesindsatsen har igennem COVID-19 krisen været suspenderet i 

perioder og ledigheden har været høj. Situationen har ændret sig markant. 

Beskæftigelsen ligger nu historisk højt blandt aarhusianerne.

Det øger presset på beskæftigelsesindsatsens formidlingsaktiviteter. 

Vi ser, at virksomhederne i stigende grad oplever rekrutteringsudfordringer 

på tværs af brancher. Det gælder både arbejdskraft her og nu, men også i 

fremtiden, hvor der blandt andet bliver stor mangel på faglært arbejdskraft i 

den private sektor og mangel på uddannet personale inden for velfærdsom-

råderne. 

Samtidig har vi ledige borgere, som endnu ikke er kommet i job eller i gang 

med en uddannelse. Det kan være dimittenden, som ikke fik sat en krog i ar-

bejdsmarkedet inden covid-19 krisen ramte, og som nu er langtidsledig. Den 

psykisk sårbare unge, som ikke kan finde en vej i det etablerede uddannel-

sessystem. Eller den udsatte borger med forskellige problemstillinger, som 

har stået udenfor arbejdsmarkedet i mange år. 

Vi skal tænke i nye veje og muligheder i vores lokale beskæftigelsesindsats, 

så arbejdsstyrken udvides, og vi kan hjælpe flere ledige borgere tættere på 

selvforsørgelse. Vi skal udnytte opsvinget og de potentialer, der er for, at vi 

kan få endnu flere med - også de mere udsatte ledige borgere. Erfaringer 

har vist, at investeringer i beskæftigelsesindsatsen er en økonomisk god 

strategi for Aarhus Kommune.

Der er således fortsat brug for investeringer i beskæftigelsesindsatsen, hvil-

ket aktualiseres af, at de økonomiske rammer for beskæftigelsesindsatsen

fra flere fronter er under pres. Aftalen om ret til tidlig pension har allerede -

og vil fremadrettet betyde reduktioner i den økonomiske ramme til beskæfti-

gelsesindsatsen. Samtidig udløber der satsbevillinger, som særligt har fokus 

på udsatte borgere. 
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Udvalgsdrøftelse

I løbet af foråret har der været en række temadrøftelser i Social- og Beskæf-

tigelsesudvalget, der inddrog udvalget i budgetprocessen for budget 2023. 

Temadrøftelserne satte fokus på nogle af de vigtigste muligheder og udfor-

dringer for MSB, herunder på at synliggøre forslag, der kan bidrage til at 

løse det specialiserede socialområdes strukturelle økonomiske udfordringer. 

Der var desuden temadrøftelser om investeringsmodeller og beskæftigelse.

Formålet var dels at give politikerne et godt afsæt for at lave budgetforslag

og dels at bruge drøftelserne som grundlag for udarbejdelsen af de politiske 

pejlemærker for næste års budget.

Politiske pejlemærker i budgettet

I stedet for de tidligere budgetmål skal der formuleres pejlemærker for den 

politiske retning i budgettet. De konkrete pejlemærker for MSB tænkes ind i 

sammenhæng med eksisterende planer og strategier på social- og beskæfti-

gelsesområdet, men formuleringen afventer dog temadrøftelser i Social- og 

Beskæftigelsesudvalget, der påbegyndes primo maj og afsluttes til august. 

Dermed vil MSB’s pejlemærker først fremgå af Magistratens budgetforslag

primo august. 

Behovsanalyse

MSB’s behovsanalyse på anlægsområdet fremsendes som en del af MSB’s 

budgetmateriale.

Anders Winnerskjold

Rådmand /

Erik Kaastrup-Hansen

Direktør

Vedlagt findes Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til budgetredegø-

relsen for 2023-2026 inklusive bilag:

o Budgettering af ikke-decentraliserede områder
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o Behovsanalyse

o Forhold der påvirker lånerammen.


