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Lænkens Ungdom deltog i mødets første 45min. Driftschef for 

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Niels Schwartz, deltog i 45 min. 

 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 



Side 2 

2 Lænkens Ungdom – orientering og drøftelse 

Anni og Emma fra Lænkens Ungdom var på besøg og fremlagde hver deres personlige historier om, hvordan 

det er at vokse op i en alkoholiseret familie. Det blev efterfølgende drøftet, hvordan rådet kan gøre noget 

for at hjælpe denne udsatte målgruppe. 

Anni og Emma fra Lænkens Ungdom efterlyste begge, at voksne professionelle (lærere, pædagoger, mfl.) 
blev bedre til at opfange problemerne i hjemmet i opløbet, dvs. før at skaden bliver for stor på barnet. De 
foreslog selv, at en løsning kunne være kompetenceudvikling af de voksne professionelle, så disse blev 
bedre rustet til at håndtere opgaven.   
 
Sandy Madar tilføjede, at lærerne nok har viljen til at hjælpe, men at de ikke har ressourcerne og tiden til 
at være opmærksomme.  
 
Der var enighed om, at alkoholkulturen i Danmark medfører en vis berøringsangst overfor emnet, i forhold 
til hvornår det er acceptabelt at bryde ind og påpege et problem. Anni fra Lænkens Ungdom omtalte i 
forlængelse heraf en undersøgelse foretaget blandt lærerne, der netop understøtter den pointe; at 
lærerne ikke ved, hvordan de skal håndtere grænsen mellem et reelt alkoholproblem og et uproblematisk 
forhold til alkohol.  

 
Der var også enighed om, at det er et problem – ligesom ved andre udsatte målgrupper – at den offentlige 
støtte og diverse tilbud forsvinder eller reduceres, når barnet fylder 18 år.  
 

 

3 Niels Schwartz fortæller om Masterplanen - orientering og drøftelse 

Driftschef for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Niels Schwartz var på besøg for at fortælle om 

Masterplanen på hjemløseområdet.  

Bilag: 

 Bilag 1: Hjemløshed i Aarhus – kort fortalt 

 Bilag 2: Dilemmaer 

 Bilag 3: Tidsplan 

 Bilag 4: Aarhus Kommune – profil af hjemløsegruppen på baggrund af hjemløsetællingen 2017 

 Bilag 5: Materiale til Udsatterådsmødet 18 sept. 

Status på Masterplanen 

 Masterplanen sendes til politisk niveau enten i slutningen af uge 38 eller i starten af uge 39. 

 Der er lagt op til, at byrådet skal vedtage tre integrerede indsatser for hjemløshed, konkret at der 

skal sikres (1) boliger, (2) social støtte og (3) beskæftigelsesmuligheder til de hjemløse (jf. bilag 1).  

 Den kommende proces vil være præget af, at de økonomiske ressourcer, man får tildelt, skal 

prioriteres.  
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 Der er lagt op til, at styregruppen bag Masterplanen skal bestå mhp. at bistå 

implementeringsprocessen, når tid kommer, samt for at sikre vedholdende samarbejde 

magistratsafdelingerne imellem. 

 Man har fokus på, at ”gryden skal holdes i kog” fx med begivenheder henover året, således at det 

stærke fokus på hjemløse opretholdes. 

 

Palle Eli Jensen foreslog, at oplæg fra frivillige organisationer som fx SAND kan være med til at fastholde 

opmærksomheden, uden at det bliver omkostningstungt. Det kræver, at man organiserer taleplads til 

sådanne organisationer hos politikerne.  

 

Kristina Louise påpegede, at det kunne være gavnligt med et fælles sprog, der sætter ord på målgruppens 

udsathed fremfor blot at tale i indsatser og magistratsområder. 

 

Der var generel enighed om, at der skulle mere koordinering til på området fx ved at sammentænke 

initiativer, afdække samarbejdsflader, overgang fra barn til voksen osv. Ida Louise Jervidalo foreslog, at en 

projektorienteret tilgang ift. koordinering kunne give nogle erfaringer, som sidenhen kan udbredes.  

 

Marianne Damsgaard fremlagde en skitse af en digital platform, der skal skabe overblik over alle relevante 

(frivillige, private, regionale og kommunale) tilbud til de hjemløse.  

 

Anna Thorning påpegede, at det væsentligste problem består i at få styr på fundamentet og den 

grundlæggende indsats til den enkelte udsatte. Det er nemmere at få hjælp til specifikke problemer 

udover. 

 

Knud Aarup tilføjede, at man skal finde ud, hvem der har hovedansvaret. 

 

Fastholdelse af bolig 

Sandy Madar understregede, at de hjemløses øvrige problemer med alkohol, misbrug mm. ikke er årsag til, 

at de udsatte ikke kan betale deres husleje. Den primære årsag er, at de ikke har lært at betale husleje. Hun 

var ærgerlig over dialogen heromkring. Sandy påpegede i forlængelse heraf, at gældsrådgivning var et 

særligt vigtigt værktøj, og at hjælp fra Socialforvaltningen til administration af egen økonomi også kunne 

være en god løsning. 

 

Niels Schwartz fremhævede, i relation til ovenstående, projektet ”borgerstyrede budgetter”. 

 

Niels Schwartz fremlagde også, at der ikke er mangel på boliger til hjemløse i Aarhus, men at der er et 

problem med, at få de hjemløse skrevet tilstrækkeligt op, så de kan komme i betragtning til boliganvisning. 

Derudover er der et problem med at fastholde de hjemløse i boligerne.  
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Sandy Madar foreslog, at man kunne parre borgerne i lejligheder, hvor der er værelseskapacitet til det, 

således at man fik sig en værelseskammerat.  

 

Niels Schwartz anerkendte, at der er mulighed for at dele lejligheder op. 

 

Marianne Damsgaard påpegede, at København allerede har gjort sig erfaring med deleboliger, og at det 

forekommer at være en vanskelig proces, særligt den del med at matche borgerne med hinanden. 

 

Visuel bostøtte  

Knud Aarup udtrykte bekymring omkring, at man ud af budgettet kan læse, at man vil give visuel støtte til 

de udsatte. 

 

Niels Schwartz forklarede, at der ikke var tale om at spare på bostøtten men en ny ordning, hvor borgeren 

ved brug af en skærm (smartphone, computer, tablet osv.) nemt kan komme i visuel kontakt med relevante 

bostøttemedarbejdere fx 5-10 min hver dag fremfor en time én gang om ugen. Det er tanken, at særligt 

psykiatriske borgere kan have gavn af at kunne få kontakten med det samme og/eller hyppigere.  

 

4 Opdatering på Hellesteder – drøftelse 

Der gives en opdatering på beslutningerne vedr. placering af hellesteder. 

Status på hellestederne: 

 Der er fortsat diskussion omkring, hvorvidt det midlertidige hellested ved rutebilstationen vender 

den rigtige vej ift. politigården. Der er bl.a. tanker om at opsætte belysning. 

 Det diskuteres generelt, hvad der konkret skal være i et hellested af udstyr fx belysning, opladning 

til smartphones, festivaltoiletter mm. Her synes der at være en række økonomiske hensyn, da fx 

strømledning til belysning er en omkostningstung post. 

 Der er truffet beslutning om at opføre kørestolsrampe ifm. Nåleparken.  

 Borgerne der bor i Museumsgade skal fortsat inddrages og informeres omkring hellestedet ved 

Vester Allé (parkeringspladsen foran VOXhall). 

Anders Mathiesen gav udtryk for, at hellestederne nok ikke vil blive brugt i vinterhalvåret, hvis der ikke 

kommer nogen form for belysning. 

Niels Schwartz påpegede, at der skal foretages en forventningsafstemning, da det umiddelbart ikke har 

været tanken, at hellestederne skulle bruges om aftenen.  

Niels Schwartz fremførte også, at der på trods af hellestederne fortsat er en uløst situation på Klostertorv. 

Situationen er nu, at selve torvet er uden trafik, men at de udsatte i stedet er rykket om i sidegaderne ved 

Klosterport og Vestergade. Kommunen opsatte en rund bænk ved Klosterport/Klostergade, efter at man 

fjernede busbænkene, men bænken har tiltrukket sig mere opmærksomhed, end hvad hensigten var.  
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Palle Eli Jensen fremførte, at der ikke kun skal tages hensyn til de erhvervsdrivende. Almindelige borgere 

havde også stor glæde af busbænkene, som nu er væk. 

5 Vinterherberg – drøftelse 

Status på Vinterherberg:  

 Der er fortsat planer om at etablere et Vinterherberg i Mindegade (20 pladser). 

 Det er forhåbningen, at man får samme finansieringsgrundlag som tidligere.  

 Vinterherberget vil være åbent fra 15. november. 

 Der ansættes en ny leder per 15. oktober. 

 Der er særligt behov for at skaffe frivillige til aften- og nattevagter (tre frivillige om aftenen, to 

frivillige om natten over en periode på 175 dage). Nattevagten løber fra midnat til kl. 8.00 næste 

morgen.  

 Der er ingen specifikke krav til de frivillige. Alle er velkomne. 

 

6 Opfølgning på mødedatoer – drøftelse 

Lokation og mødetid for næste møde, konkret den 22. november 2018, blev drøftet. 

Tabel 1. udspil til mødedatoer for Udsatterådet 2018-2019 

Dato 

27. august 2018, kl. 8-10 

18. september 2018, kl. 15-17 

22. november 2018 (hel/halvdagsseminar) 

5. december 2018, kl. 9-11.30 

4. februar 2019, kl. 15-17 

2. april 2019, kl. 8-10 

27. maj 2019, (hel/halvdagsseminar) 

14. august 2019, kl. 8-10 

23. oktober 2019, kl. 15-17 

5. december 2019, kl. 8-10 
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Aftale: 

 Mødet den 22. november ændres fra hel/halvdagsseminar til et 2-timers møde fra kl. 8-10.00 og flyttes 

fra Jægergården til Sager der Samler. 

 På næste møde tages der stilling til, hvor Rådet fremadrettet skal holde sine møder.  

7 Eventuelt 

Debatarrangement  

Henvendelse fra Lone Norlander Smith, medlem af Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling, i forhold til om 

deltagelse i debatarrangement og eventuel arbejdsgruppe. Debatarrangementet handler om at øge hver enkelt 

persons rummelighed overfor andre mennesker, som ikke lige ligner en selv. 

Aftale: 

 Rådet afstår i denne omgang, da man gerne vil holde fokus på kerneopgaven og arbejdet ifm. 

Masterplanen for hjemløse. 

 

 

  

 


