
 
 
 
 

Høringssvar fra Erhverv Aarhus vedr. ny organisering af 

Sociale Forhold og Beskæftigelse 
Aarhus d. 12. april 2019 

 

Erhverv Aarhus/International Community takker for muligheden for at indsende høringssvar vedr.  

den nye organisering af Sociale Forhold og Beskæftigelse.  

 

Indledningsvis har vi følgende overordnede bemærkninger: 

 

  . 

Det styrkede fokus på sammenhænge og tværgående samarbejde er med til at geare MSB 

til at imødegå fremtidens udfordringer på arbejdsmarkedet og komme borgeren til gode. 

 Det er væsentligt, at den foreslåede organisering, dvs. sammenlægning af 

socialforvaltningen og beskæftigelsesforvaltning, ikke tager udgangspunkt i besparelser 

idet den nuværende organisering måske har udtømt sit potentiale for effektiviseringer, 

men sker med et ønske om at styrke den borgernære velfærd, samt at forstærke de 

ønskede effekter af de kommunale ydelser, ved at se på ressourcer og organisering. 

 Samtidig er det vigtigt, at der fortsat er et klart skel mellem de borgere, der har brug for 

socialpolitiske indsatser  og for hvem et arbejdsmarkedsrettet spor er illusorisk  og de 

borgere hvor der er en reel erhvervsevne og et arbejdsmarkedsperspektiv.  

 Erhvervslivet løfter gerne sin del af ansvaret for at løfte den enkelte borgers potentiale. 

Men det skal ske med respekt for erhvervslivets hverdag og på erhvervslivets præmisser, 

så der fortsat er en sund bundline  både økonomisk og menneskeligt. 

 At man benytter sig af muligheden for at sætte borgeren først og lader de kommunale og 

fagpolitiske hensyn komme i anden række. 

 Man skal samtidig være opmærksom på ikke at udvande specialiseret viden blandt dygtige 

medarbejdere for at løse generaliserede behov. Vi er overbeviste om, at de gode løsninger 

for borgerne kommer via de dygtige og engagerede medarbejdere, der møder borgere og 

virksomheder med høj faglighed, engagement og professionalisme. 

 

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

følgende: 

 

 Erhvervslivets øgede fokus på international rekruttering (placeret i driftsområde Job og 

Virksomhedsservice) medfører en stigning af internationale familier som flytter til Aarhus 

Kommune. Det er estimeret, at 10% af stillingerne på det danske arbejdsmarked er besat 

med international arbejdskraft. Den danske velfærd er dybt afhængig af den internationale 

arbejdskraft. 

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

altafgørende for ovennævnte målgruppe.  



 
 
 
 

Erhverv Aarhus/International Community har et tæt samarbejde med Børn & Unge, bl.a. 

omkring modtagerklasser med henblik på forbedring af disse. 

 

Idet driftsområdet får den samlede myndighedsindsats (0-14 år) på tværs af udsatte- og 

handicapområdet, vil vi gerne gøre opmærksom på følgende i forhold til internationale børn, som 

er blevet udredt i et andet land end Danmark:  

 

 Deres opholdstilladelse stipulerer, at forældrene bærer det fulde ansvar for barnet. 

Dermed kan det begrænse forvaltningens muligheder for at iværksætte de nødvendige 

indsatser. 

 En international udredning accepteres ikke altid, hvilket betyder, at man ikke kan 

iværksætte de nødvendige indsatser for at understøtte barnet. 

 Internationale børn kan kun blive udredt på dansk, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. 

F.eks. er børn fra Aarhus Academy for Global Education  hvor pædagoger og lærere er 

underlagt samme regler som deres kolleger i danske institutioner og skoler  som er 

blevet henvist til en udredning blevet afvist, idet udredningen kun kunne finde sted på 

dansk. Dette kan medføre mistrivsel hos barnet og en markant forsinkelse i iværksættelse 

af nødvendige indsatser. 

 

I forhold til driftsområdet Job og Virksomhedsservice

følgende: 

Ansvaret for spouse-programmet placeres organisatorisk i dette driftsområde. Her vil vi gerne 

fremhæve følgende: 

 

 Det fremgår ikke af dokumentet, om indsatsen fortsat vil have samme fokus og ressourcer 

som aktuelt. 

 Erhverv Aarhus/International Community har indgående viden om og tæt kontakt til 

målgruppen og indgår gerne i et tæt samarbejde omkring både initiativer og opbakning til 

spouse-programmet. 

 Med Spouse Community Aarhus understøtter Erhverv Aarhus den sociale trivsel af 

internationale medfølgende partnere/spouses. Medlemmerne af Spouse Community 

board og andre medlemmer sætter desuden deres faglighed i spil i netværket. 

 Det særlige fokusområde er at styrke de eksterne samarbejdsflader med virksomheder og 

andre aktører. I afdeling Job & Virksomhedsservice skal der være fokus på at etablere nye 

og styrke eksisterende samarbejder med virksomheder og andre aktører. Det er 

væsentligt, at afdelingen med ansvaret for spouse-programmet inddrager og samarbejder 

med eksterne partnere. På den måde kan man i fællesskab opbygge en stærk spouse-

indsats, som understøtter byens internationalisering og kommunens erhvervs- og 

bosætningspolitik. 

 

https://internationalcommunity.dk/en-US/Spouse-Community-Aarhus


 
 
 
 

Ansvaret for opgaver i relation til international rekruttering og Business Region Aarhus foreslås 

placeret i dette driftsområde: 

 

 Med fokus på et styrket samarbejde med eksterne samarbejdsflader vil vi gerne 

understrege, at Erhverv Aarhus/International Community gerne samarbejder omkring den 

internationale rekruttering i Business Region Aarhus.  

 Erhverv Aarhus vil kunne bidrage fagligt samt være en væsentlig samarbejdspartner i 

indsatsen. Det er afgørende at dette arbejde forankres stærkest muligt blandt østjyske 

aktører, så den kvalificerede arbejdskraft forbliver i Region Midtjylland. 

 

Erhverv Aarhus som høringspart: 

Erhverv Aarhus er byens uafhængige erhvervsorganisation, der varetager erhvervslivets interesser 

og arbejder for at forbedre erhvervslivets vilkår. Erhverv Aarhus repræsenterer godt 600 

virksomheder med ca. 110.000 ansatte. Erhverv Aarhus har 4 fokusområder: Udvikling 

&Infrastruktur, Uddannelse & Innovation, Kultur & Sport samt Internationalisering. 

 

Siden 2008 har Erhverv Aarhus  internationale organisation, International Community, understøttet 

erhvervslivet i at tiltrække, modtage og fastholde internationale medarbejdere og deres familier 

via en lang række aktiviteter målrettet både individer og virksomheder. I 2017 blev Spouse 

Community Aarhus etableret efter den danske foreningsmodel som et led i indsatsen med at sikre 

at medfølgende partnere trives under deres ophold. 

 

Med venlig hilsen 

 

Marc Perera Christensen 

Direktør, Erhverv Aarhus 


