
Tværgående møder  

Socialforvaltningen  

   

 

Referat 

Møde, Udsatterådet 2018-21, Aarhus Kommune  
13-03-2017 12:00 13-03-2017 

15:00  

 

Dato:  

Tid:  

Sted:  

22. november 2018  

8:00 – 10:00  

Sager der samler, Vestergade 43B, Aarhus C 

    

Deltagere:    

Knud Aarup  (formand) 

Michael Alber (næstformand)   

Anna Thorning  

Anders Mathiesen 

Sandy Madar    

Jørn Holbech  

Kristina Louise Bliksted    

Mette Birk     

 

 Lone Sproegel (referent)   

  

  Afbud:    

Palle Eli Jensen 

Simon Kangas Larsen 

Mette Jensby Mortensen 

Ida Louise Jervidalo 

Niels Bjørnø 

Christina Strauss 

Anders Sørensen 

Gert Landgren Due 

  

  

 

 

Formanden indleder med at orientere om deltagelse i dialogmøde den 19. 

november om hjemløse. På dialogmødet blev nævnt fortsatte problemer på 

Klostertorv. Det aftales, at ”Klostertorv” sættes på dagsorden til førstkommende 

møde i 2019. 

1. Præsentation af ”Sager der samler”  

Kristina Louise Bliksted fortæller om ”Sager der samler” 

 

2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt. 



 

 

3. Masterplan mod hjemløshed i Aarhus 

Der var ingen bemærkninger til indholdet i høringssvaret. 

 

Masterplanen behandles på Byrådsmøde den 28. november 2018. 

 

Deltagerne i Udsatterådet giver udtryk for, at Masterplanen har været længe 

undervejs. Derfor kan det undre, at resultatet kun er på 9 sider. 

 

Der synes i Masterplanen at mangle tilkendegivelser i forhold til støtte, når 

hjemløse har fået bolig. Det opleves, at den fysiske flytning i form af hjælp til 

flyttekasser er til stede, men når først den hjemløse er flyttet ind, er 

vedkommende overladt til sig selv. 

Desuden opleves lang reaktionstid fra, der bliver opmærksomhed på den enkeltes 

behov for støtte, og til støtten sættes i værk  

 

Formanden nævner, at der er lagt op til, at der skal gives støtte, og iflg. 

formanden er der afsat midler svarende til 3-4 medarbejdere, men dette vurderes 

af formanden ikke til at være nok. 

Det besluttes at bede Driftschefen for SUV om en nærmere beskrivelse af, hvordan 

midlerne skal anvendes. 

 

I forhold til boliger til hjemløse rejses spørgsmålet, om der er de nødvendige 

boliger til stede, herunder fordeling – bl.a. delelejligheder eller små lejligheder. 

Der ønskes en status til drøftelse på næste møde. 

Til mødet ønskes følgende faktaoplysninger: 

 

• Hvor mange boliger er reelt afsat til området 

• Hvor mange boliger bliver ført tilbage fra området 

• Hvor mange unge får reelt tilbudt bolig 

 

 

Herefter udspringer en drøftelse af resultatet af masterplanen, bl.a. i forhold til 

hvorfor det netop er blevet de nævnte fokusområder, der er medtaget i planen, og 

hvem har foretaget fravalgene og prioriteringen i forhold til de forslag og 

tilkendegivelser, der er blevet fremført under processen.  

Formand og næstformand udfærdiger skriftlig forespørgsel til forvaltningen. 

  

 

4. Regionalt netværksmøde for udsatteråd i Midt – og Nordjylland 

Der har været afholdt møde den 25. oktober 2018. Der deltog 25 – 30 personer. 

Var godt at møde på tværs af kommunerne og opleve de forskelligheder, der er – 

afhængig af om det er en provins- eller storby. 

Referatet fra mødet vil blive sendt ud til udsatterådet. 

 

5. Evt. 6-by samarbejde på Udsatteområdet 

Formanden orienterede om sine tanker for etablering af et samarbejde på 

udsatteområdet 6-byerne imellem. 

Der er positiv opbakning fra Udsatterådet til at sådant samarbejde. 



 

 

Formandskabet arbejder videre med ideen og vil i første omgang søge at 

arrangere et møde med udsatterådene i 6-byerne.  

 

Der var forslag om at følgende temaer drøftet i samarbejdet: 

Dobbeltdiagnoser 

Ensomhed i storbyerne 

Ventetid 

 

6. Møde den 5. december 

Mødet den 5. december aflyses. 

Der er frivillighedsdag denne dato. 

Der laves i stedet møde med fællesspisning på det planlagte møde den 2. april.  

 

7. Næste møde 

Næste møde bliver den 4. februar 2019 kl. 15.00 – 17.00 

Mødet afholdes i Fundamentet, Søren Frichs Vej 42P, 8000 Aarhus 

 

Det undersøges om der kan arrangeres Poverty walk inden mødet, dvs. fra kl. 

13.30 – 15.00. 

 

8. Kommende møde med Socialudvalget  

Der er usikkerhed på dato for formandskabets møde med Socialudvalget. 

Dette undersøges. 

 

9. Eventuelt 

Fundamentet deltager i et samarbejdsforum med psykiatrien. Det nævnes i 

forlængelse heraf, om der er behov for større inddragelse/samarbejde med 

psykiatriområdet i regionen. 

Endvidere nævnes flytningen af psykiatrien og etablering af lighedshospital. 

Formandskabet inviterer programchef Anne Skov Kjeldsen, Lighedshospitalet til et 

møde. 
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