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1 Godkendelse af dagsorden 

2 Velkommen til rådet og præsentation af rådets medlemmer 

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz, vil byde velkommen til det nye råd. Herefter 

vil rådets medlemmer præsentere sig selv og deres arbejde med udsatte. 



Side 2 

 

Rådmanden bød nye og gamle medlemmer velkommen. Det blev påpeget at rådet et nedsat for at hjælpe 

udsatte gruppers vilkår, men at udsatte grupper kan ses i et større perspektiv. Der er stor 

befolkningstilvækst i Aarhus, men dette har også en skyggeside. Antallet af udsatte og hjemløse i Aarhus er 

stigende, hvilket understeger vigtigheden af rådets arbejde. Rådmanden pointerede at rådet selv skal finde 

sit ståsted, og at han vil opfordre rådet til at tale frit og ikke være bange for at kritisere politikere eller 

forvaltning. Rådmanden ser frem til en god dialog deltager gerne i fremtidige møder, hvis det ønskes. 

Der blev spurgt til hvad der ligger bag rådssammensætningen. Rådmanden svarede at man har søgt en 

bred forankring, som repræsenterer en bred forståelse af udsathed. 

3 Introduktion til rådet og rådets virke 

Udsatterådets formand, Knud Aarup, byder velkommen og introducerer rådets virke og fremtidige 

arbejdsgange. 

Knud Aarup bød velkommen til rådet og gav udtryk for, at Danmark som samfund har råd til at behandle 

udsatte ordentligt. Der er steder i samfundet hvor man kan spore en fremgang i tanke og handling, hvilket 

kan muliggøre fremskridt. 

Rådets opgave vil blive at have fokus på mennesker med særlige behov. Udsathed skal ses i et bredere 

perspektiv, og indsatserne skal ikke kun være kurative, men også præventive. Man bør have fokus på en 

gruppe af mennesker som er i risikozonen for at blive fx hjemløse. Rådets opgaver ligger derfor ikke kun i 

relation til Socialforvaltningen, men bredt i kommunen og med ikke-kommunale aktører. Knud gav udtryk 

for at udsathed i virkeligheden er et stigmatiserende og ikke-tilstrækkeligt dækkende ord til at beskrive 

rådets målgruppe. Man bør i stedet benytte ordet ”udenforskab”. Udenforskab kan blive skabt af handicap, 

psykisk sårbarhed og/eller sociale problemer, og det kan have vidt rækkende konsekvenser for individet ift. 

arbejdsløshed, mistrivsel, kriminalitet mv.. 

Herefter blev rådets medlemmer bedt om på skift at formulere deres tanker om rådets profil. 

Medlemmernes tanker er opsamlet i et separat notat. 

Knud pointerede vigtigheden af at rådet mødes ofte, er konfronterende, pressesøgende, aktive og 

proaktive. I den forbindelse opfordrerede Knud rådets medlemmer til at kontakte ham, hvis de får 

kendskab til konkrete problemstillinger som rådet kan arbejde med. 

Sandy Madar foreslog at rådet kan oprette en Facebook-side, for både at øge omverdenens kendskab til 

rådet, samt danne endnu en kanal hvorigennem folk kan kommunikere med rådet. 

Knud fremhævede det pågående arbejde vedr. masterplanen for hjemløse og den kommende konference 

d. 21. juni 2018. I forbindelse med masterplanen, er det vigtigt at Udsatterådet kommenterer på planen. 



Side 3 

Knud spurgte rådet, om de ville se og tage stilling til alle høringsbreve, eller om han blot skulle tage fat i de 

medlemmer som høringerne i højest grad berørte. Rådet gav udtryk for at de alle gerne ville have 

muligheden for at vurdere hvorvidt de har kommentarer til høringsbreve. 

Aftaler: 

 At rådet mødes igen umiddelbart efter sommerferien. 

 At rådet mødes oftere end de hidtidige fire årlige gange, samt afsætter tid til et hel- eller 

halvdagsseminar. 

 At halvdelen af de fremtidige møder afholdes om morgenen fra 8-10, mens den anden halvdel 

afholdes om eftermiddagen fra 15-17. 

 At rådets medlemmer sender deres holdning og eventuelle bekymringer om masterplanen til Knud, 

både inden konferencen og umiddelbart efter. Derved samles kommentarerne, og der udformes et 

samlet skriv om rådets holdning til masterplanen som skal offentliggøres inden sommerferien. 

 Rådets medlemmer får tilsendt alle modtagne høringsbreve. De udarbejdede høringssvar sendes 

ligeledes til bemærkninger hos rådets medlemmer. 

4 Valg af næstformand 

Rådets medlemmer udvælger indbyrdes rådets næstformand. 

Aftaler: 

 Michael Alber (Kofoeds Skole), blev valgt som rådets næstformand. 

5 Revision af vedtægter 

Udsatterådets medlemmer kan orientere sig i rådets vedtæger og komme med ændringsforslag og/eller 

spørgsmål. Det er tanken, at vedtægterne skal revideres/opdateres på sigt. Antallet af medlemmer er 

allerede ændret, om end det ikke fremgår af de vedlagte vedtægter. 

Aftaler: 

 At rådets medlemmer gerne må begynde at tænke over om dele af rådets vedægter skal ændres. 

6 Spørgsmål og eventuelt 

Der kan her stilles spørgsmål til formand og til de andre rådsmedlemmer. 

Der blev givet udtryk for at medlemmerne kan holde afklarende formøder indbyrdes, for at få en bredere 

forståelse af problematikkerne. Knud pointerede at han gerne deltog i disse. 

 

 


