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Punkt 1: Dagsorden

.

Beslutning for Punkt 1: Dagsorden

Dagsorden godkendt.

Punkt 2: Referat

.

Beslutning for Punkt 2: Referat

Referat godkendt.

Punkt 3: Status på Ukrainesituationen

.

Beslutning for Punkt 3: Status på Ukrainesituationen

Kredsen tog orienteringen til efterretning og drøftede punktet om boliger til ukrainske
flygtninge behandlet på magistratens møde d. 7.11.2022.

Punkt 4: Orientering fra Magistraten

.

Beslutning for Punkt 4: Orientering fra Magistraten

Kredsen tog orienteringen til efterretning uden yderligere bemærkninger.
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Beslutning for Punkt 5: Orientering om udvalgsmødet

Kredsen drøftede de kommende sager til udvalgsmødet uden bemærkninger.

Punkt 6: Bordrunde

.
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Punkt 1: Dagsorden

.

Beslutning for Punkt 1: Dagsorden

Godkendt.

Punkt 2: Referat

.

Beslutning for Punkt 2: Referat

Godkendt.

Punkt 3: Opfølgning på budgetforlig efter 3. kvartal.

.

Beslutning for Punkt 3: Opfølgning på budgetforlig efter
3. kvartal.

1) Godkendt med følgende bemærkninger:

• Vigtigt at der rykkes på den fælles dagsorden med MBU.
• Drøftelse af opgang til opgang.
• Til næste års budgetforhandlinger skal der være en opmærksomhed på, hvordan
forslag bæres ind i budgetprocessen - politisk konta administrativt.
• Tæt samarbejde med MSO om hjernerystelseskoordinator.
• Her bliver det tydeligt med konkrete tiltag, hvor det bliver håndgribeligt
kommunikerbart i forhold til rådmandens visioner.

2) Godkendt.

Punkt 4: Perspektiverne på beskæftigelsesområdet ifm.
udviklings- og omstillingsplanen

En åben drøftelse.

Beslutning for Punkt 4: Perspektiverne på
beskæftigelsesområdet ifm. udviklings- og
omstillingsplanen
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Sensivitetsanalyse af udviklings- og omstillingsplanen i forhold til konjunkturer mm. Kan
der udarbejdes scenarier for hvad der kan ske, og hvordan de i stå fald håndteres?
Vibeke følger op.

Orienteringspunkt til kommende rådmandsmøde på baggrund af ovenstående.

Punkt 5: Orientering fra Magistraten

.

Beslutning for Punkt 5: Orientering fra Magistraten

Orientering om Magistratens møde.

Punkt 6: Orientering om udvalgsmødet

.

Beslutning for Punkt 6: Orientering om udvalgsmødet

Drøftelse af kommende udvalgsmøde.

Punkt 7: Bordrunde

.

Beslutning for Punkt 7: Bordrunde

Bordet rundt

• Opstart af omsætning af besparelser på driftsområderne
• Arbejdet med at gentænke beskæftigelsesområdet
• Henvendelse fra STAR
• Evaluering af Borgernes MSB - i sin afsluttende fase
• Arbejdet med de vilde problemer
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Til Rådmandsmøde
Til Orientering

Status på MSB’s arbejde ift. ukrainske flygtninge i Aarhus – Uge 
44

Baggrund
Nedenfor følger en status til rådmandsmødet den 7. november på MSB’s 
arbejde ift. håndteringen og planlægningen af modtagelse af flygtninge 
fra Ukraine. 

Antal ukrainere med opholdstilladelse visiteret til Aarhus Kommune
Iht. Udlændingestyrelsens seneste opdatering af status på antal ukraine-
re tildelt opholdstilladelse er 1.596 ukrainere per 30. oktober visiteret til 
AKK. Kommunen overtager formelt set integrationsansvaret fire hverda-
ge efter visiteringen. Af de ukrainere, som AAK har overtaget ansvaret 
for per 1. november er 31 % mænd og 69 % kvinder.

Aldersfordelingen fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Aldersfordeling blandt ukrainske flygtninge med opholdstilla-
delse i Aarhus Kommune per 1/11 2022
Alder Antal Andel
0-2 år 54 3%
3-5 år 82 5%
6-15 år 360 23%
16-19 år 99 6%
20-24 år 95 6%
25-64 år 795 50%
65+ år 94 6%

Kilde: Aarhus-i-Tal pba. oplysninger i CPR-registret.

MSB’s egne interne arbejdsdata viser, at der per uge 44 er udrejst 161 
ukrainske børn og voksne, som var visiteret til Aarhus. Herudover er 75 
flyttet til en anden kommune. 

På nationalt niveau er der nu indgivet 34.698 ansøgninger om opholdstil-
ladelse efter særloven. Ud fra den af Udlændinge- og Integrationsmini-

Sociale Forhold og Beskæf-
tigelse
Fagligt sekretariat
Aarhus Kommune

FAS Administration og Ledelse
Jægergården, Værkmestergade 
15 B
8000 Aarhus C

Direkte telefon: 41 85 99 86

Direkte e-mail: 
nilbr@aarhus.dk

Sagsbehandler:
Nille Bregenov-Pedersen
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steriet fastsatte fordelingsnøgle kan Aarhus Kommune forvente at skulle 
modtage 6%, svarende til ca. 2.000 flygtninge. 

MSB’s indsatsområder
Beskæftigelse
Aktuelt er der 661 ukrainske flygtninge, der modtager hjemrejse- og selv-
forsørgelsesydelse, hvor 571 er vurderet jobparate, og 90 er vurderet ak-
tivitetsparate. 

Det bemærkes, at alle flygtninge ifølge loven skal registreres som jobpa-
rate ved ankomst. Derefter kan der laves en individuel vurdering af den 
enkelte flygtning ift., om de faktisk kan varetage et ordinært arbejde. Det 
betyder, at antallet af ukrainske flygtninge, som kan stå til rådighed for 
arbejdsmarkedet, kan variere lidt over tid. I realiteten er tallet formentlig 
lidt lavere end ovennævnte, fordi der endnu ikke er sket en faktisk vurde-
ring af alle.

Af tabel 2 fremgår status på beskæftigelsen blandt de ukrainske flygtnin-
ge i alderen 18-66 år på tværs af 6-byerne. Der er for nylig kommet tal 
for september. Tallene stammer fra Jobindsats.dk og bliver løbende ef-
terreguleret. Det kan derfor godt forventes, at tallene for september æn-
drer sig til næste rådmandsstatus.

Ses der på andelen i beskæftigelse blandt alle 16-66-årige ukrainske 
flygtninge med ophold den pågældende måned, ligger Aarhus, Køben-
havn og Odense på niveau i september - med hhv. 29 pct., 28 pct. og 28 
pct. På landsplan er tallet 34 pct. I tallet indgår alle med en form for ind-
komst uanset timeantal, dvs. både ukrainere som er fuldt ud selvforsør-
gende og ukrainere, som har lønnede timer suppleret med ydelse. 

Tabel 2: Andel 16-66-årige ukrainske flygtninge i beskæftigelse, au-
gust-september 2022

August 2022 September 2022
Aarhus 29% 29%
København 30% 28%
Odense 30% 28%
Aalborg 22% 25%
Randers 22% 21%
Esbjerg 40% 45%
Hele landet 34% 34%

Kilde: Jobindsats.dk per 1/11 2022 (trukket 3/11).                     
Note: Andel under ”Alle 16-66-årige” viser hvor stor en andel de beskæftigede udgør 
af det samlede antal med ophold efter særloven i den pågældende måned uanset vi-
sitationskategori.
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Umiddelbart viser tallene ikke den store udvikling siden august i andelen 
af ukrainske flygtninge i beskæftigelse. Job og Virksomhedsservice i 
MSB vurderer, at de fleste i målgruppen i Aarhus fortsat er engageret og 
motiveret i at få et job, men at billedet selvfølgelig ikke er entydigt. Job 
og Virksomhedsservice har oplevet nogle gange, at enkelte ukrainere 
opsiger deres job, eller at en virksomhed opsiger dem. Derfor hjælper 
Jobcentret nogle gange de samme borgere i et nyt job. Såfremt et jobtil-
bud bliver afvist, hvis borgeren stopper i job, eller hvis der sås tvivl om 
rådighed, adviseres integrationsafdelingen, som derefter indstiller til 
sanktion eller aktivering af borgeren. 

Job og Virksomhedsservice oplever også, at viljen til at lære dansk er 
stor, da det åbner op for mange flere jobmuligheder. Mange af de ukrai-
nere, som er kommet i job, er også dem, som er gode til engelsk. Det er 
derfor også en større opgave at hjælpe den resterende gruppe i job 
grundet de sproglige barrierer. 

Endelig oplever Job og Virksomhedsservice, at efterspørgslen fra virk-
somhederne er faldende, og at virksomhederne i højere grad spørger til 
muligheder for praktik og løntilskud. 

Midlertidig indkvartering
Der er aktuelt en boligkapacitet på ca. 603 boliger, som enten er taget i 
brug eller under klargøring inden for de næste par uger. Det er skønnet 
kapacitet til ca. 1.786 personer. 

I maj 2022 godkendte Magistraten, at der blev etableret boliger til 1.600 
flygtninge. I uge 45 forelægges Magistraten en indstilling om tilvejebrin-
gelse af flere boliger til de ukrainske flygtninge. Derudover går MSB i 
gang med at flytte nogle af de ukrainske flygtninge over i permanente bo-
liger. 

Samarbejde med frivillige og netværk
MSB har i samarbejde med FO Aarhus søgt en EU-pulje (EU’s social-
fond) om midler målrettet aktiviteter for ukrainske flygtninge. Disse er 
blevet bevilliget og udmøntes af FO Aarhus i samarbejde med MSB, her-
under Integrationsafdelingen. Indsatserne vil primært være i Kulturhus 
Bunkeren på Oluf Palmes Allé, og der er tale om jobrettede aktiviteter 
målrettet kvinder over 55 år, fritidsjobs til unge ukrainere samt diverse 
folkeoplysende og netværksskabende aktiviteter. 
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Emne:

  

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde 

Mødedato: 9. november 2022 

Mødetid: Kl. 18.15 – 19.45 

Mødested: Rådhuset, lokale 398  

Dagsorden kort:     
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat fra udvalgets møde den 26. oktober 2022 

3. Status på MSB’s mål og økonomi, 3. kvartal 2022 

4. Drøftelse af rammer for studieture 

5. Læring fra KL’s Jobcamp 22 

6. Forslag til temaer for fleksibel mødedag  

7. UC Gadeplan og Kontaktstedet 

8. Orienteringspunkter 

9. Skriftlige orienteringer 

10. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet 

11. 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. 

november 2022 
 

2. Referat fra udvalgets møde den 26. oktober 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: 

- Referat fra mødet den 26. oktober 2022 

SOCIALE FORHOLD OG 

BESKÆFTIGELSE 
Fagligt Sekretariat 

Aarhus Kommune 

FAS Politik og Ledelse 

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: EMN-2022-510923 

Sagsbehandler: 

Sofie Brøndt Jørgensen/ 

Jan Gehlert 
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3. Status på MSB’s mål og økonomi, 3. kvartal 2022 

 

Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres 

om status på MSB’s mål og økonomi efter 3. kvartal 2022.  

 

Metode: Mundtlig orientering og drøftelse 
 

Ansvarlig: Michael Justesen 

 

Tid: 18.20 – 18.45 (25 min.) 

 
Bilag: 

- Forklæde 

- MSB’s mål og resultater 3. kvartal 2022 

 

4. Drøftelse af rammer for studieture 
 

Baggrund/formål: På mødet i Gruppeformandskredsen den 14. 

september 2022 drøftede man rammerne og vilkårene for de fa-

ste udvalgs studieture.  

 

På mødet var man enige om, at det er op til rådmændene og ud-

valgene selv at beslutte, om studieture skal afholdes eller aflyses 

i 2023.  

 

Gruppeformandskredsen ville samtidigt gerne have en tilbagemel-

ding på, om der er behov for, at der udarbejdes en fælles ramme 

eller retningslinjer for, hvordan studieturene afvikles. På den bag-

grund ønskede Gruppeformandskredsen, at udvalgene drøfter føl-

gende: 

 

• Om der er behov for en generel ramme eller retningslinjer 

for afvikling af studieture? Rammen kunne forholde sig til 

økonomi, afstand til rejsemål og antallet af embedsmænd 

mm. 

• Om de planlagte studieture i 2023 skal aflyses set i lyset 

af de besparelser, der formentlig bliver vedtaget i budget-

tet for 2023-2026. 

 

Som det tidligere er besluttet af Social- og Beskæftigelsesudval-

get, så er der pt. planlagt en studietur for udvalget i perioden fra 

den 16. – 23. april 2023 til Holland med fokus på social- og be-

skæftigelsesområdet. 

 

Metode: Mundtlig drøftelse 
 

Ansvarlig: Eva Borchorst Mejnertz 
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Tid: 18.45 – 18.55 (10 min.) 

 
Bilag: 

- Forklæde 

- Mail fra BA vedr. drøftelse af studieture i de faste udvalg 

 

5. Læring fra KL’s Jobcamp22 
 

Baggrund/formål: Torsdag og fredag den 3. og 4. november 

2022 afholdte KL den årlige beskæftigelsespolitiske konference 

JobCamp i Aalborg.  

 

På konferencen deltog flere udvalgsmedlemmer og formålet med 

punktet er at dele de umiddelbare betragtninger og refleksioner 

som konferencen har givet anledning til.  

 

Metode: Mundtlig drøftelse 

 

Ansvarlig: Eva Borchorst Mejnertz 

 

Tid: 18.55 – 19.05 (10 min.) 

 

Bilag: 

- Forklæde 

- Program for Jobcamp22 

 

6. Forslag til temaer for fleksibel mødedag 
 

Baggrund/formål: Mandag d. 12. december 2022 holdes en 

fleksibel mødedag for Social- og Beskæftigelsesudvalget i tids-

rummet fra kl. 14.00 – 16.00. Udvalget er tidligere kommet med 

input til temaerne for mødet.  

 

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til 

temaerne for den fleksible mødedag (kl. 14-16).  

 

Metode: Mundtlig drøftelse 
 

Ansvarlig: Lotte Henriksen 

 

Tid: 19.05 – 19.15 (10 min.) 

 
Bilag: 

- Forklæde 

- Forslag til temaer for fleksibel mødedag den 12. december 

2022 
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7. UC Gadeplan og Kontaktstedet 

 

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om seneste nyt.  

 

Metode: Mundtlig orientering og drøftelse 
 

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen 

 

Tid: 19.15 – 19.35 (20 min.) 

 
Bilag: 

- Forklæde 

 

8. Orienteringspunkter 
 

A)  Evt. orientering 

 

Baggrund/formål: Evt. orientering af udvalget. 

 

Metode: Mundtlig orientering 

 

Ansvarlig: Vibeke Jensen/Lotte Henriksen 

 

Tid: 19.35 – 19.38 (3 min.) 

 

9. Skriftlige orienteringer 
 

A) Opfølgning på mødet i udvalget den 26. oktober 2022 

 

Baggrund/formål:  Vedlagt dette punkt er opfølgende nota-

ter fra det foregående udvalgsmøde.  
 

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: 

- Notat vedrørende udviklingen i Danmarkskortet fra 2019-

2021 (vedlægges også til byrådsbehandlingen) 

 

B) Svar på henvendelse fra Aarhus Kommune vedr. magt-

anvendelser 

 

Baggrund/formål: På baggrund af henvendelsen fra Social- 

og Beskæftigelsesudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget 

af d. 17. august 2022 vedr. magtanvendelser har 
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forvaltningen nu modtaget et svar fra Kontoret for handicap i 

Social- og Ældreministeriet og ikke ministeren grundet udskri-

velsen af Folketingsvalget.  

 

Vedlagt er den oprindelige henvendelse, svaret samt et notat 

med bemærkninger hertil fra forvaltningen med fokus på soci-

alområdet. MSO orienterer Sundheds- og Omsorgsudvalget.  
 

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: 

- Henvendelse fra Aarhus Kommune til Folketingets Social- og 

Ældreudvalg og ministeren på området 

- Svar fra Social- og Ældreministeriet 

- Bemærkninger fra MSB til svaret fra ministeriet (eftersendes) 

 

C) Huslejestigninger på tilbud i MSB som administreres af 

MSO 

 

Baggrund/formål: Vedlagt er en skriftlig orientering om 

huslejestigninger på tilbud i MSB som administreres af MSO. 

 

Orienteringen er udarbejdet af Sundhed og Omsorg og tilgår 

også Sundheds- og Omsorgsudvalget til 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: 

- Notat fra Sundhed og Omsorg 

 

10. 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 
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Tid: 19.38 – 19.40 (2 min.) 

 

Bilag: 

- Kurser og konferencer 

- Sager på vej til byrådet 

 

11. Evt. 
 

Baggrund/formål: 
 

Metode: Mundtlig drøftelse.  
 

Ansvarlig: Eva Borchorst Mejnertz 

 

Tid: 19.40 – 19.45 (5 min.) 

 

Bilag: 

- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget 
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