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Tobias Bøgeskov

Til stede

Anna Kirsten Olesen, Christina Halkjær, Søren Kusk, Anne Honoré Østergaard, Mai-Britt
Iversen, Vibeke Gamst

Øvrige
deltagere

Arne Lund Kristensen, Arne Bilgram, Hans Chr. Mariegaard, Hanne Manata, Johnny Friis,
leder af Center for Sociale Indsatser, Lise Maltha fra Center for Sociale Indsatser, Bjarne
Hansen og Jimmy Hansen fra Udsatterådet, Maria Sjøblom og Kurt Knudsen fra Aalborg
Bibliotekerne, Sandra Søs Grønning Jensen fra Børne- og Familiesekretariatet,
Medlemmer af Beskæftigelsesudvalget

Øvrige
oplysninger

Familie- og Socialudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Program
kl. 9.00-10.30 Ordinært Familie- og Socialudvalgsmøde
Kl. 10.30-12.30 Byvandring med temaet "Byens rum og pladser". Turen starter ved indgangen til
Hovedbiblioteket/Medborgerhuset, Nørregade.
Kl. 11.45 Sandwich ved hellestedet i Kildeparken.
Beslutning:
Godkendt.
Tobias Bøgeskov var fraværende.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 14.09.2018
kl. 09.00

Side 1 af 22
1

Familie- og Socialudvalget

Punkt 2.

Godkendelse af Sprogvurderinger i dagtilbud
2017-038703
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,
at sprogvurderinger i 3-års alderen gøres obligatorisk for alle børn i Aalborg Kommune fra
1.1.2019.

at sprogvurderingerne gennemføres i de to første måneder barnet er i børnehave.

at der foretages systematisk indsamling af data om resultaterne af sprogvurderingerne og
udarbejdes rapporter på kommuneniveau som analyseres i et læringsperspektiv.

at der sker tilbagemelding til tidligere pasningssted om børn, som efter sprogvurdering viser sig
at have behov for en særlig indsats, og hvor der ikke har været oplysninger herom ved
overleveringssamtalen.

at der ift. tilbagemelding til private børnepassere følges op med besøg inden for en uge.

at der i Udviklingsafsnit for Børn og Unge er afsat midler til opkvalificering af sprogpædagoger i
det reviderede sprogvurderingsmateriale.
Beslutning:
Godkendt.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Drøftelse i MED
Indstillingen har været sendt til drøftelse i OMU i Børne- og familieområde Nord/Øst og Centrum/Sydvest,
OMU i Dagplejen, LMU i Udviklingsafsnit for Børn og Unge samt AMU i Børne- og Familieafdelingen.
Drøftelsessvarene viser, at der generelt er opbakning til en ændret praksis for sprogvurderinger, herunder
opmærksomhed på børns sproglige udvikling og tidlig opsporing. Dog peges der på enkelte
opmærksomhedspunkter, hvor især tidspunktet for gennemførelse af sprogvurderinger er gennemgående i
drøftelsessvarene. Det bemærkes, at en sprogvurdering i barnets første to måneder i børnehave kan være
for tidligt, da barnets tilknytning til børnehaven og primærpædagogen ikke er fuldt etableret. Desuden er der
forskellige opmærksomhedspunkter ift. kompetenceudvikling, bl.a. at OMU i Dagplejen ikke går ind for ITunderstøttende undervisningsforløb.
De enkelte drøftelsessvar er vedlagt som et samlet bilag.
Forvaltningens bemærkninger til drøftelsessvarene
Forvaltningen er tilfreds med den generelle opbakning til omlægningen af sprogvurderingerne. Samtidig
anerkender forvaltningen de bekymringer, der kan være ift. at sprogvurderingerne skal gennemføres inden
for de to første måneder, barnet er i børnehave.
Det er dog fortsat forvaltningens indstilling, at tidspunktet for sprogvurdering fastholdes. Dette beror især på
det øgede fokus på at understøtte den tidlige opsporing generelt, men også at kunne sikre en hurtig
tilbagemelding til det tidligere pasningssted. I øvrigt sker der allerede i dag sprogvurderinger af nogle børn i
deres første tid i børnehaven, ligesom der foretages sprogvurdering af børn uden for pasning.
Der udarbejdes handleplaner, der følges op på, ift. de børn hvor sprogvurderingerne giver anledning til
opmærksomhed/indsatser. Handleplanen justeres ift. barnets udvikling og kan udgå, hvis det viser sig, at der
alligevel ikke er et behov. Det er positivt, at der kan komme en meget tidlig bevågenhed, selv om den senere
skulle vise sig ubegrundet.
Øvrige opmærksomhedspunkter i drøftelsessvarene, som fx planlægning af kompetenceudvikling og
systematik ift. tilbagemeldinger, vil indgå i det videre arbejde med tilrettelæggelse af indsatsen. Desuden
foretages en status på den tidlige sprogvurdering efter to år.
Sagsbeskrivelse
Sproglige kompetencer er helt centrale for barnets kognitive og sociale udvikling. Forskningen kan
dokumentere sammenhænge i barnets tidlige sprogtilegnelse og senere uddannelsesmæssige succes, fordi
der er en sammenhæng mellem tidlige talesproglige kompetencer og senere læseforståelse – især et godt
ordforråd er vigtigt. Derfor er det afgørende at understøtte disse kompetencer hos alle børn, og især hos
børn, som har øget risiko for ikke at udvikle dem i tilstrækkelig grad. Og derfor er det vigtigt, at man tidligt
kan identificere børn med sproglige vanskeligheder.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ønsker på den baggrund at ændre den nuværende praksis for
sprogvurderinger, så det bliver obligatorisk, at alle børn i 3-års alderen sprogvurderes i de første to måneder
de er i børnehaven. Samtidig indføres en systematik som i et læringsperspektiv sikrer indsamling af data om
sprogvurderingerne og tilbagemeldinger til det tidligere pasningssted.
Dagtilbudsloven og nuværende praksis
Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunen sikre, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen
omkring 3 år, som er optaget i et dagtilbud. Sprogvurderingen skal foretages, hvis der er sproglige,
adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for
sprogstimulering.
Sprogvurderingen viser, om børnene har behov for en generel, fokuseret eller specialiseret indsats. Hvis der
er tale om generelle eller fokuserede indsatser, er der mulighed for at inddrage Sprog & Integration.
Medarbejdere i Sprog & Integration varetager ligeledes opgaven i forhold til indsatser omkring flersprogede
børn, da der her ofte vil være tale om behov for en generel sproglig indsats. Aalborg Kommune har gennem
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mange år prioriteret sprogstøtte på både dansk og på modersmål til de tosprogede børn, som af sproglige
og/eller integrationsmæssige grunde har behov for støtte, mens de er i dagtilbud.
Hvis der er tale om behov for en specialiseret indsats i forhold til både flersprogede og børn med dansk som
modersmål, er der mulighed for at inddrage PPRs talehørekonsulenter.
Desuden skal der gennemføres en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er i dagtilbud.
Børn uden for dagtilbud sprogvurderes af en centralt ansat sprogvejleder. Sprogvurderingen foregår med
forældrenes deltagelse hos Sprog & Integration.
En lovændring i 2017 gav mulighed for at fremrykke sprogvurderingen til 2-års-alderen, og dermed sikre en
tidligere indsats for de børn, der har sproglige vanskeligheder. Samtidig vil det også give mulighed for at
sprogvurdere børn i private pasningstilbud – og i den forbindelse også inddrage andre forhold i vurderingen.
En fremrykning af sprogvurderingerne til 2-års-alderen ville samtidig medføre, at sprogvurderingerne
gennemføres i dagplejen, vuggestuerne, i private daginstitutioner og hos de private børnepassere. Dvs. når
børnene er i alderen 1 år og 10 måneder til 2 år og 6 måneder. Der eksisterende sprogvurderingsmateriale
er målrettet børn i 3-års-alderen, og der foreligger endnu ikke materiale målrettet børn i 2-års-alderen.
Forvaltningen har drøftet muligheden for at fremrykke sprogvurderingerne, og ønsker i første omgang at
fastholde sprogvurderingerne til børn i 3-års-alderen, samtidig med at denne praksis skærpes på flere
områder. Samtidig har der i Aalborg Kommune været fokus på at opkvalificere det pædagogiske personale
på 0-2-års området, fx gennem udviklingsforløb mhp. at opkvalificere og give et faglig løft til pædagogiske
ledere og pædagogiske medarbejdere på baggrund af nyeste forskningsbaseret viden. En del af dette
faglige løft omhandler sprog, hvor udgangspunktet er et blik på den brede generelle udvikling af små børns
kommunikation og sprogudvikling samt sprogmiljøets betydning.
Ny praksis
Sprogvurderingerne i 3-års-alderen fastholdes, og udbygges samtidig med flere tiltag. Herunder at der
iværksættes en øget systematik ved at gennemføre obligatorisk sprogvurdering af alle 3-årige med et
revideret sprogvurderingsmateriale, at sprogvurderingerne foretages tidligt i børnehaveforløbet – inden for
de første to måneder, og at viden fra sprogvurderingerne indgår i den tidlige indsats ift. den kommende
implementering af opsporingsmodellen.
Der fastlægges en praksis for indsamling, analyse og videreformidling af datamateriale, hvor der er fokus på
både fremadrettede tiltag og tilbagemeldinger, for at sikre organisatorisk læring.
Desuden igangsættes følgende initiativer:
 det pædagogiske personale opkvalificeres i at anvende det nye sprogvurderingsmateriale
 den styrkede pædagogiske læreplan med fokus på udvikling af gode sproglige læringsmiljøer
implementeres
 arbejdet med sproglige læringsmiljøer på 0-2 års området styrkes
De enkelte elementer i den nye praksis er beskrevet i bilaget.
Økonomi
Der er i Udviklingsafsnit for Børn og Unge afsat midler til opkvalificering af sprogpædagoger i det reviderede
sprogvurderingsmateriale.
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Bilag:
Drøftelsessvar - Sprogvurderinger
Bilag - Sprogvurderinger

Familie- og Socialudvalget

Møde den 14.09.2018
kl. 09.00

Side 5
4 af 22
4

Familie- og Socialudvalget

Punkt 3.

Godkendelse af kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
2018-059381
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,
at kombinationstilbud tilbydes forældrene i Aalborg Kommune som beskrevet nedenfor herunder
at det er muligt af få deltidspladser i 25 timer, 30 timer og 35 timer
Beslutning:
Godkendt.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fra 1. juli 2018 skal kommunerne tilbyde et kombinationstilbud til enlige forældre og forældrepar, hvor begge
har et dokumenteret behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.
Kombinationstilbud giver familier mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med privat pasning uden for
dagtilbuddets åbningstider. Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud,
samtidig med at forældrene modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning.
Et kombinationstilbud kan ikke samlet overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et
dagtilbud i kommunen, heraf skal den del, der handler om den fleksible pasning uden for dagtilbuddet være
på mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. En fuldtidsplads svarer til den fulde åbningstid i et alderssvarende
dagtilbud i kommunen.
I Aalborg Kommune er den fulde åbningstid på 50 timer i gennemsnit i for 0-2 årige (48 timer i dagplejen og
52 timer i daginstitutioner) og 52 timer for 3-6 årige.
For at sikre en høj grad af fleksibilitet i ordningen, skal det tidsmæssige omfang af både deltidspladsen i
dagtilbuddet og den fleksible pasning opgøres over en periode på mindst 4 uger.
Kombinationsmodeller
Det foreslås, at deltidspladserne i Aalborg Kommune bliver på 25, 30 og 35 timer på institutionsområdet.
Hidtil har det kun været muligt, at få deltid på 25 og 35 timer, så det foreslås, at det fra 2019 også bliver
muligt at vælge en deltidsplads på 30 timer. (Begrundelsen er også, at fra 1. januar 2019 giver den nye
dagtilbudslov forældre, som er på barsel, ret til at få en deltidsplads på 30 timer om ugen til ældre søskende,
som går i daginstitution. Tilbuddet om 30 timers pasning gøres derfor tilgængelig for alle).
I dagplejen foreslås det ligeledes, at deltidspladserne bliver på 25, 30 og 35 timer, så tilbuddene til
forældrene er ens uanset om barnet går i dagpleje eller institution. I dagplejen har det hidtil kun været muligt,
at få en deltidsplads på 32 timer, som så vil blive erstattet af 25, 30 og 35 timer.
Der bliver tre kombinationsmuligheder:
 Privat børnepasning i 15 timer for 0-2 årige/17 timer for 3-6 årige og et dagtilbud i op til 35 timer om
ugen
 Privat børnepasning i 20 timer for 0-2 årige/22 timer for 3-6 årige og et dagtilbud i op til 30 timer om
ugen
 Privat børnepasning i 25 timer 0-2 årige/27 timer for 3-6 årige og et dagtilbud i op til 25 timer om
ugen
Beregning af tilskuddets størrelse
I 2018 er taksten til privat pasning på 5.557 kr. pr. måned for 0-2 årige. Det foreslås, at tilskuddet til fleksibel
pasning beregnes som 5.557/50 timer x forskellen på deltidspladsen og den fulde åbningstid på 50 timer.
Nævneren er fastsat til 50 timer, da det er den fulde åbningstid for 0-2 årige. Tilskuddet kan maksimalt
udgøre 75 % af de dokumenterede udgifter til fleksibel pasning. Forældrene har en egenbetaling på
minimum 25 %. Tilskuddet for 3-6 årige beregnes på tilsvarende måde.
Taksterne for 2019 er ikke beregnet endnu.
Et eksempel med taksterne for 2018:
Hvis forældre til en 0-2 årig vælger en deltidsplads i en vuggestue på 25 timer, vil der være en timerest på 25
timer til fleksibel pasning. Tilskuddet til fleksibel pasning vil herefter være 5.557/50*25=2.779 kr. pr. måned
eller 33.342 kr. pr. år. Det vil svare til et tilskud pr. time pr. uge på 25,65 kr. (33.342/1300 timer (25*52)) eller
111,15 kr. pr. time pr. måned. Forældrene vil have en egenbetaling på 3.235 kr. til en 25 timers vuggestue
og minimum 926 kr. til fleksibel pasning. I alt en egenbetaling på 4.161 kr. pr. måned. Til sammenligning
koster en fuldtids vuggestue 4.025 kr. pr. måned.
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Tilskuddene i 6-byerne udgør:
Kommune
Esbjerg
København
Odense
Aarhus
Aalborg

Tilskud pr. time pr. måned
0-2 årige
3-6 årige
114 kr.
170 kr.
129 kr.
117 kr.
111 kr.

70 kr.
106 kr.
89 kr.
65 kr.
71 kr.

(Der mangler oplysninger Randers Kommune i oversigten).
Økonomisk konsekvens for kommunen
Ressourcetildelingen til institutionerne/dagplejen er uændret, uanset om der er tale om en fuldtids eller
deltidsplads.
Kommunen har en merudgift på tilskud til fleksibel pasning. I ovenstående eksempel på 33.342 kr. om året
for en 0-2 årig.
Endvidere mister kommunen forældrebetaling, fordi en deltidsplads er billigere for forældrene end en
fuldtidsplads. En 25 timers vuggestueplads er 5.910 kr. billigere om året og en 25 timers børnehaveplads er
2.955 kr. billigere om året.
Samlet kan det koste kommunen op til ca. 39.000 kr. pr. 0-2 årig, der vælger kombinationstilbud.
Kommunen bliver DUT kompenseret med ca. 600.000 kr. Der er en formodning om, at fordi der er mulighed
for aften- og natpasning i Aalborg Kommune vil antallet af forældre, der ønsker kombinationstilbud, være
mindre end i andre kommuner. Forvaltningen vil følge antallet af forældre, som vælger kombinationstilbud.
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Punkt 4.

Orientering om Status ift. Ungecenter Skuret
2018-059078
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering status ift.
Ungecenter Skuret
Beslutning:
Til orientering.
Sagen sendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Center for Tværfaglig Forebyggelse har udarbejdet en status på projektet til Det Obelske Familiefond. Denne
status fremsendes til Forvaltningsledelsens orientering. Projektet afsluttes den 31. april 2019.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 14.09.2018
kl. 09.00

Side 10
2 afaf322

Familie- og Socialudvalget
Bilag:
Projekt status 250618 Obelske
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Punkt 5.

Orientering om status for projekt Udvidet Økonomisk Rådgivning
2018-054442
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering om status for
projekt Udvidet Økonomisk Rådgivning
Beslutning:
Til orientering.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Familie- og Socialudvalget godkendte den 16. december 2016, at der i de daværende Social- og
Ydelsescentre, i budgetårene 2017-2020, blev afsat kr. 800.000 til udvidet økonomisk rådgivning jf.
nedenstående uddrag af beslutningsreferat. Der blev desuden afsat kr. 200.000 til diverse støtteinitiativer via
velgørende organisationer.
”I budget 2017-2020 er der årligt afsat 1. mio. kr. som hjælp til en indsats omkring chanceulighed for socialt
udsatte ledige. Pengene afsættes i lyset af Jobreformen, som medfører at nogle borgere på
overførselsindkomst får en markant reduktion i deres ydelse, grundet reglerne om kontanthjælpsloftet og 225
timers reglen.
Der har på denne baggrund været en proces i Jobcenter og Socialafdelingen i forhold til at få ideer til
hvordan pengene bedst omsættes til gavn for de udsatte borgere og deres familier.
Der kan eksempelvis være tale om tiltag, der kan afhjælpe akutte problematikker, men samtidig skal der
være et længerevarende sigte, således at familierne bliver bæredygtige og forældre får fodfæste på
arbejdsmarkedet.
Der er således intentionen at pengene skal bruges til en midlertidig hjælp eller indsats, som kan understøtte
borgerne og familierne i at blive selvhjulpne.”
Projektet ”Udvidet Økonomisk Rådgivning (UØR)” blev igangsat pr. 1. maj 2017. Projektperioden løber
således fra 1. maj 2017 til og med 30. april 2020. Der er ansat to rådgivere i projektet.
Rådgiverne fra UØR har udarbejdet en statusrapport, der er vedlagt som bilag, samt beskrevet nogle cases,
der er vedlagt som lukket bilag.
Målgruppe
Oprindeligt var målgruppen alene borgere, som havde oplevet en reduktion i deres ydelse på grund af
reglerne om kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen. Der blev dog herudover også henvist en række andre
borgere med behov for økonomisk rådgivning til projektet f.eks. personer der modtager sygedagpenge,
ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse.
Der blev i december 2017 givet politisk opbakning til, at den oprindelige målgruppe kunne udvides, da
erfaringen havde vist, at personer fra flere målgrupper profiterede af den økonomiske rådgivning.
Der har i alle tilfælde været tale om borgere, der vurderes at være socialt udsatte, og som har behov for
hjælp og overblik over egen økonomi. Der er i kontakten blevet arbejdet på at afhjælpe akutte økonomiske
problemstillinger samt bidrage til at borgeren igen kan blive selvforsørgende.
En problemstilling som er gennemgående på tværs af alle målgrupper er i særdeleshed når borgere oplever
et skift i indkomst (f.eks. overgang fra overførselsindkomst til delvis eller fuld lønindtægt). I disse tilfælde skal
der ændres oplysninger i forhold til: Boligstøtte ansøgning, fripladsansøgning samt rettes forskudsopgørelse.
Derudover har nogle borgere hidtil været under administration og skal selv til at administrere deres økonomi,
betale regninger i banken eller over netbank. Dette er for nogen en stor udfordring, og de har brug for
vejledning til at håndtere dette, så de kan få en sund økonomi og blive fastholdt i beskæftigelse.
Antal henviste borgere
Der er i projektets første år (maj 2017 til april 2018) henvist i alt 346 borgere til UØR. Henvisningerne er
fordelt med 192 borgere i projektets første halvår og 154 i projektets andet halvår.
De fleste henvisninger er kommet fra Ydelsescentret, Sygedagpengehuset, Job- og Integrationshuset samt
Job- og Aktivhuset.
Indsats
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Nøgleord for indsatsen i UØR er: Helhedssyn, Etik, Kommunikation og Systematisk sagsarbejde.
De henviste borgere tilbydes et forløb på 3 samtaler, og herefter vurderes om forløbet afsluttes eller
fortsætter i UØR, eller om der evt. skal henvises til iværksættelse af anden foranstaltning f.eks. mentor eller
bostøtte.
Selvom udgangspunktet for mødet med borgeren er de økonomiske udfordringer, ligger der oftest sociale
problemstillinger til grund for borgerens aktuelle situation. I mødet med borgeren iværksættes processen
med at afdække problematikker samt at drøfte en fremsigtet plan ud fra borgerens præmisser. Perspektivet
er, at borgerne gennem den anderkendende tilgang, guides og støttes til igen at blive selvhjulpne på sigt.
Der er således tale om hjælp til selvhjælp og der tages altid udgangspunkt i den enkelte borges problematik,
hvorfor to forløb aldrig vil være helt ens. Dette fremgår også af de vedlagte cases.
I forløbet med borgeren har rådgiverne fra UØR en tovholderfunktion i forhold til koordinere samarbejdet
med såvel interne og som eksterne samarbejdspartnere. Dette indtil tovholderfunktionen ift. økonomien kan
videregives til borger selv, myndighedsrådgiver, mentor eller bostøtte.
I samarbejdet præsenteres borgeren for forskellige redskaber til at få overblik over samt til at styre sin
økonomi. Guidning omkring anvendelse (evt. oprettelse af) e-boks, netbank, budgetkonto, anvendelse af
budget skema, ændring af forskudsopgørelse, kontakt til pengeinstitutter, forsyningsvirksomheder og
Udbetaling Danmark, henvisning til frivillige tilbud, f.eks. juridisk gældrådgivning, julehjælp samt adgang til
billige fødevarer.
Det er rådgivernes erfaring, at borgeren ved udarbejdelse af budget får bedre overblik, får en anderledes
oplevelse af sin situation og får øje på handlemuligheder. Overblikket giver borgeren mulighed for at træffe
beslutning om, hvilke udgifter der kan ændres på. Det kan være det at finde en anden og billigere bolig,
billigere præmier på forsikringer, opsige abonnement i fitnesscentre eller opsige net-tjenester der ikke
længere anvendes.
Samarbejde
Udover Ydelsescentret, har rådgiverne fra UØR har i det forløbne år etableret et godt samarbejde med
forskellige enheder og medarbejdere i Aalborg kommune. F.eks. Sygedagpengehuset, Job- og
Integrationshuset, virksomhedskonsulenter, mentorer, bostøttekorpset, rådgivere på Forsorgshjemmet
Svenstrupgård, og i enkelte tilfælde med bostøttemedarbejdere i Ældre-Handicapforvaltningen samt Bo- og
Gadeteamet.
Til tider afholdes der rundbordssamtaler med borger, hvor myndighedsrådgiver fra Ydelsescentret eller
Jobcenter deltager. Der er i enkelte tilfælde også afholdt rundbordssamtale med deltagelse af
virksomhedskonsulent og andre relevante samarbejdspartnere. Desuden har rådgiverne enkelte gange
deltaget i samarbejdsmøde med rådgiver fra Familiegruppen, hvor de økonomiske vilkår har været en central
problemstilling for familien.
Af eksterne samarbejdspartnere kan nævnes Aalborg Boligsociale Forum, De Frivilliges Hus, Det
Grønlandske Hus samt Frelsens Hærs Gældsrådgivning og Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning.
Foruden ovennævnte samarbejde er der udarbejdet materiale til brug i samarbejdet med borgeren og
rådgiverne. Der er således udarbejdet oversigt over julehjælp samt vedr. tilbud fra frivillige organisationer.
Dette er også videreformidlet til øvrige rådgivere i Ydelsescentret, som dermed kan bruge viden i samtaler
med andre borgere, som ikke har forløb ved UØR.
Udvikling fremadrettet
Det primære fokus er fortsat at hjælpe den enkelte borger til overblik og styring ift. egen økonomi samt at
opnå og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Rådgivningen skal ske i et endnu tættere samarbejde med
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jobcentrets virksomhedskonsulenter samt være opsøgende, f.eks. til boligsociale medarbejdere,
boligorganisationerne mv. så UØR er en del af en helhedsorienteret indsats.
Der arbejdes for yderligere at afdække de frivillige tilbud og netværk i Aalborg kommune med henblik på at
kunne henvise til og inddrage disse interessenter i forhold til råd og vejledning og praktisk hjælp til borgerne.
Samtidig er det vigtigt at denne viden gøres bredt kendt i hele Job- og Ydelsesafdelingen. Hertil arbejdes der
på udvikling af flyers, tjeklister, guides til brug af grafisk facilitering i samtaler med borgere mv.
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Bilag:
Statusrapport Udvidet Økonomisk Rådgivning, maj 2018.docx
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Punkt 6.

Orientering om byvandring med temaet "Byens rum og pladser"
2018-067505
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, at der er
arrangeret en byvandring om byens rum og pladser.
Beskæftigelsesudvalget er ligeledes inviteret til at deltage i byvandringen.
Beslutning:
Til orientering.
Fin og god vandring gennem byens rum og pladser og besøg på forskellige tilbud til udsatte.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Der er arrangeret byvandring for Familie- og Socialudvalget med temaet byens rum og pladser.
Byvandringen starter ved indgangen til Hovedbiblioteket/Medborgerhuset i Nørregade kl. 10.30, hvor der vil
blive indledt med en kort præsentation og status på arbejdet med byens rum og pladser.
I byvandringen deltager repræsentanter fra Center for Sociale Indsatser, Aalborg Bibliotekerne og
Udsatterådet.
Byvandringen afsluttes kl. 11.45 med sandwich ved de nyopførte hellesteder i Kildeparken.
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Punkt 7.

Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning:
Til orientering.
Pressehenvendelser vedr. egenbetaling fra anbragte børn. Udvalget opfordrer rådmanden til gennem
6-byerne at rette henvendelse til ministeren herom.
Økonomirapport pr. 31. august vedhæftes referatet, og udvalgsmedlemmerne sender evt. bemærkninger
senest den 27.09.2018.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Bilag:
FB_Økonomi-_og_Aktivitetsrapport_2018 August Udvalg
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Punkt 8.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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Punkt 11.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Tobias Bøgeskov var fraværende.
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