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Høringssvar fra Aarhus Universitet vedr. ny organisering af Sociale For-
hold og Beskæftigelse 
 
 

Aarhus Universitet kvitterer for muligheden for at indsende høringssvar vedr. ny orga-

nisering af Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

 

Aarhus Universitet har øget fokus på international rekruttering, hvilket medfører en 

stigning af internationale familier som flytter til Aarhus. Vi håber derfor, at der i for-

bindelse med den nye organisering tages højde for den voksende andel af internatio-

nale familier i Aarhus. 

 

Det er væsentligt, at den foreslåede organisering, dvs. sammenlægning af social- og be-

skæftigelsesforvaltningen, ikke tager udgangspunkt i besparelser idet den nuværende 

organisering har udtømt sit potentiale for effektiviseringer. 

 

I forhold til driftsområdet ”Børn, Familier og Fællesskab” vil vi gerne gøre 

opmærksom på følgende:  

 

Vi er positivt indstillede over for, at driftsområdet for Børn, Familier og Fællesskabers 

hovedformål er at sikre en helhedsorienteret indsats med fokus på sammenhæng og 

overgange for barnet og dennes familie og netværk. Dette er ikke mindst vigtigt for de 

internationale familier, som kan have svært ved at ”finde rundt” i det danske system. 

Ligeledes er det meget vigtigt, at man har den samme kontaktperson gennem hele for-

løbet.  

 

Fokus på at indgå et tættere samarbejde med Magistratsafdelingen for Børn og Unge 

er altafgørende for børn af internationale forældre. Aarhus Universitet har sammen 

med International Community et tæt samarbejde med Børn og Unge på bl.a. skoleom-

rådet. 
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Vi vil gerne gøre opmærksom på følgende i forhold til internationale børn:  

 En international udredning accepteres ikke altid. Det betyder, at man 
ikke kan iværksætte de nødvendige indsatser for at understøtte barnet 
allerede fra ankomst. Der kan gå lang tid efter ankomst, inden de nød-
vendige indsatser iværksættes. 

 Internationale børn kan kun blive udredt på dansk, hvilket ikke er hen-
sigtsmæssigt. 
F.eks. er børn fra Aarhus Academy for Global Education, hvor pædago-
ger og lærere er underlagt samme regler som deres kolleger i danske 
institutioner og skoler, som er blevet henvist til en udredning blevet af-
vist, idet udredningen kun kunne finde sted på dansk. Dette kan med-
føre mistrivsel hos barnet og en stor forsinkelse i iværksættelse af nød-
vendige indsatser. 

 

 

I forhold til driftsområdet ”Job og Virksomhedsservice” vil vi gerne gøre 

opmærksom på følgende:  
Opmærksomhedspunkter ift. at ansvaret for Spouse-programmet placeres organisato-
risk i driftsområdet ”Job og Virksomhedsservice”: 
 

- Igennem Aarhus Universitets `”Expat Partner Programme” har AU et indgå-
ede kendskab til målgruppen og stor viden på området. AU har et tæt og etab-
leret samarbejde med Spouse-programmet, blandt andet via ”Business Region 
Aarhus Aftalen”. AU ønsker at fortsætte det tætte samarbejde omkring mål-
gruppen med den ansvarshavende afdeling for Spouse-programmet, og de øvrige 
aktører på området 

 
- Spouse-programmet er et vigtigt indsatsområde, og det er væsentligt, at den 

organisatoriske placering ikke får indflydelse på Spouse-programmets fokus-
område eller kommer til at resultere i en reduktion i de aktuelle ressourcer 
 

- Det er væsentligt, at den organisatoriske ændring tillader et fortsat fokus på, 
at målgruppen er under andre regulativer end f.eks. forsikrede ledige, og at 
den nye organisatoriske struktur tillader fleksible rammer, som imødekommer 
målgruppens behov/bagrund.  Mange i målgruppen er højtudannede, som er 
flyttet til Aarhus pga. partnerens arbejde. Jobmuligheder i Aarhus er således 
afgørende for Aarhus (og herunder Aarhus Universitets) evner til at fastholde 
internationale ansatte.  
 

En stærk Spouseindsats i Aarhus og omegn er afhængig af et bredt samarbejde mellem 

de forskellige aktører og interessenter. Det er således væsentligt, at afdelingen med an-

svaret for Spouse-programmet inddrager og samarbejder med eksterne partnere i ar-

bejdet med at styrke de eksterne samarbejdsflader med virksomheder og andre aktø-

rer. Det er også vigtigt, som et led i internationaliseringsarbejdet, at alle engagerede 

aktører (herunder Aarhus Kommunen, AU og de andre engagerede interessenter) har 

fokus på interne jobmuligheder for målgruppen, og på den måde går foran i internati-

onaliseringsarbejdet 

 


