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1. Status på møde med Udvalget for Social og Beskæftigelse  

a. Referat fra mødet 

 

Knud og Michael orienterer om drøftelserne fra mødet med Social- og 

Beskæftigelsesudvalget den 8. maj. 

 

Det orienteres, at Udvalget efterlyser en mere offensiv og proaktiv tilgang fra 

Udsatterådet. Dette gør sig gældende såvel i forbindelse med afsættelse af midler i 

budgetforlig som i forhold til konkrete konflikter, hvor Udsatterådet kan give sit besyv 

med i offentligheden. 



Knud og Michael har på mødet den 8. maj gjort Udvalget opmærksom på oplevelsen 

af sen inddragelse af Udsatterådet, der forhindrer en proaktiv rolle. 

Således nævnes det, at forvaltningen bør sende dagsorden til Udvalgets møder i god 

tid med henblik på at give Udsatterådet reel mulighed for at kommentere. 

 

b. Har Udsatterådet den rigtige balance mellem synlighed, vagthund og 

fortaler – skal vi være mere synlige? 

 

Udvalget giver udtryk for, i forlængelse af ovenstående, at Udsatterådet godt kan 

fremstå mere synlige i den offentlige debat og ikke blot som et høringsorgan. 

 

c. Har Udsatterådet den tilstrækkelige viden om de unge på gadeplan? 

 

Udvalget stiller spørgsmålet, hvorvidt Udsatterådet har tilstrækkeligt kendskab til 

hvad der sker på gaden i forhold til om sidstnævnte er det rigtige bindeled, eller 

hvorvidt Rådet bør være bemandet af brugere. 

Aalborg nævnes som eksempel på et udsatteråd med brugerrepræsentanter. 

 

Udsatterådet finder sammensætningen mere end hensigtsmæssig med henvisning til 

repræsentation af SAND i form af Christina og Anders og de øvrige repræsentanters 

tætte tilknytning til gaden. 

 

d. Hvordan formidler Udsatterådet til MSB og Aarhus Byråd? 

 

Intet at bemærke. 

 

e. Generelt (punkt er tilføjet efterfølgende) 

 

Udsatterådet drøfter byens indretning i forhold til udsatte, herunder opfattelsen og 

brugen af hellesteder.  

Drøftelsen findes opsummeret under punkt 2 d. 

 

Rådsmedlemmerne drøfter endvidere Social- og Beskæftigelsesudvalgets ønske om et 

mere aktivt Udsatteråd. Det overvejes løbende hvorvidt Rådet i højere grad bør 

indtænke presse generelt i forhold arrangementer, debatter, mv. 

 

I forhold til Udsatterådets eksponering på kommunens hjemmeside, bemærker 

Rådsmedlemmerne, at der mangler information, herunder kontaktoplysninger, mv. 

➢ Knud drøfter punktet med Erik Kaastrup-Hansen ved lejlighed. 

 

2. Opfølgning på hjemløseplanen  

a. Gennemgang af de enkelte indsatsområder 

 

I forhold til masterplanen mod hjemløshed nævner Udsatterådet i høringssvaret et 

manglende fokus på psykiatri.  



Rådet drøfter psykiatri og påpeger, at udfordringerne på Klostertorv kan ses som 

psykiatriens laster. Rådsmedlemmerne drøfter emnet og det foreslås at tage fokus på 

psykiatri op tematisk. 

 

Rådsmedlemmerne oplever at samarbejdet mellem kommunen og regionen fortsat 

halter. Helt konkret nævnes en forbedring af visitation i Psykiatriens Hus som et 

potentielt tiltag.  

Rådsmedlemmerne påpeger i samme ombæring gevinsterne ved brobygning mellem 

kommunen og regionen i Psykiatriens Hus. Dog opleves der fortsat potentiale for 

mere. 

 

b. Holdninger fra Socialrådgiver og SL 

 

Intet at bemærke. 

 

c. Udvikling ift. straks tilbud for stofmisbrugere 

 

Rådet drøfter strakstilbud til stofmisbrugere, hvortil der er afsat 0,55 mio. kr. ved 

budgetforliget i 2019. 

 

Michael og Niels orienterer, at have deltaget i møde med forvaltningen.  

De oplever, at deltagelsen af to aktive misbrugere hjalp til at åbne forvaltningens 

øjne op for, at planen skal gentænkes. 

 

d. Udvikling ift. Hellesteder 

 

Det bemærkes, at hellestederne, bortset fra Vestre Allé, ikke fungerer optimalt.  

 

Rådsmedlemmerne oplever en gennemgående offentlig holdning om, at socialt 

udsatte opfattes som forstyrrende og til skade i det offentlige rum, særligt i centrum. 

Det bemærkes, at hellestederne opfattes som en måde, hvorpå skæve eksistenser 

kan blive ’pakket væk’ i det offentlige rum.  

Kommunens vision om at Aarhus skal være en god by for alle, bør også gælde denne 

gruppe af borgere. 

 

Det er Rådets holdning, at der skal være plads til socialt udsatte, som er byens 

fyrværkeri. Det er blot en lille del, der skaber problemer. 

Det drøftes hvorvidt Udsatterådet skal mere på banen i forhold til at mobilisere de 

positive kræfter, der står for samme holdning. 

➢ Det aftales, at Knud på vegne af Udsatterådet forfatter og udsender et 

læserbrev til Stiften 

https://stiften.dk/debat/Laeserbrev-Er-Aarhus-en-god-by-for-

alle/artikel/581012 

 

e. Botilbud til unge – evt. tilbud på Amtssygehusets patienthotel  

og Carlsberg kollegiet 

 

https://stiften.dk/debat/Laeserbrev-Er-Aarhus-en-god-by-for-alle/artikel/581012
https://stiften.dk/debat/Laeserbrev-Er-Aarhus-en-god-by-for-alle/artikel/581012


Udsatterådet drøfter indstilling vedr. boliger tilknyttet Ungdomskulturhuset med 

henblik på at skrive et skærpet høringssvar. 

 

Rådsmedlemmerne konkretiserer to pointer. 

Først og fremmest problematiseres fordelingen af 50/50 mellem ressourcestærke, 

unge studerende og hjemløse eller borgere i risiko for hjemløshed. 

Indstillingen giver indtryk af, at der findes lette hjemløse og at de ’blot’ er 

systemtrætte. Rådsmedlemmerne påpeger, at den tiltænkte målgruppes problemer er 

mere omfattende og gælder både psykiatri, misbrug og kriminalitet. 

Udsatterådet oplever derved indstillingen som målrettet udsatte studerende og ikke 

hjemløse. 

Samtidig undrer det, at finansiering kun sker fra socialområdet, når tilbuddet reelt set 

blot øger antallet af ungdomsboliger.  

 

Ligeledes pointeres behovet for en basal og kompetent pædagogisk indsats. Der skal 

sikres tilstrækkelig indsats og tilsyn. 

 

➢ Det aftales, at Knud forfatter et skærpet høringssvar og udsender til 

Rådsmedlemmerne til orientering. 

 

f. Botilbud til ældre misbrugere 

 

Rådet drøfter botilbud for ældre misbrugere og understreger problemstillingen som 

vigtig. Omfanget står dog i uvished i forhold til besøgsven-ordning og antal dobbelt 

diagnosticerede beboere. 

➢ Forvaltningen bedes finde materiale fra sidste rådsperiode over omfanget. 

 

Rådsmedlemmerne bemærker, at der i henhold til §108 i Serviceloven er to på 

venteliste i Aarhus, men at behovet er langt større. 

Det drøftes hvorvidt MSO kan være i besiddelse af information, idet man efter 65 år 

ofte overses. 

Det opleves, at hjælpen for målgruppen ofte kommer for sent og er utilstrækkelig 

både i form af bostøtte og hjemmepleje. Borgere med plejehjemsplads kan ikke 

rummes af personale og har ingen pårørende eller netværk generelt. 

 

Rådsmedlemmerne oplever, at MSO ikke i tilstrækkelig grad vil anerkende borgere 

som deres og at uenighed mellem magistrater går ud over borgeren. 

➢ Det aftales, at Knud skriver til MSO 

➢ Det aftales, at problemstillingen bliver gjort til særskilt punkt til næste møde 

 

g. Generelt (punkt er tilføjet efterfølgende) 

 

Udsatterådet drøfter masterplanen overordnet og stiller sig bekymret overfor 

størrelsen på de afsatte midler. 

Der mangler generelt midler og med underskuddet i Socialpsykiatri og Udsatte 

Voksne har området svage udsigter, selv ved tildeling af midler fra Borgmesterens 

afdeling. 



 

Der skal fokus på tildeling af midler til området til kommende budgetforhandlinger. 

 

Derudover pointeres det, at kompleksiteten i udfordringerne for udsatte generelt er 

høje, og at der er muligheder i den tidlige, forebyggende indsats. 

 

I forhold til punktet udvikling ift. Hellesteder og drøftelsen af Aarhus som en god by 

for alle, diskuterer Udsatterådet muligheden for, at større arrangementer i 

kommunen gennemgående bevilliges med en såkaldt ’social klausul’, der stiller krav 

til inddragelse af udsatte. Som gode eksempler nævnes Food Festival og Skanderborg 

festival. 

 

3. Strukturændringerne i MSB – status og konsekvenser 

 

Udsatterådet har bedt forvaltningen om en orientering, som dog er blevet afvist med 

begrundelsen, at organisationsændringerne ikke er politisk godkendt. 

Det bemærkes, at dette er et godt eksempel på hvorledes man i forvaltningen 

indtænker Udsatterådet, hvor sidstnævnt enten sent inddrages eller overhovedet 

ikke. 

➢ Udsatterådet ønsker orientering til næste møde.  

 

Rådsmedlemmerne bemærker reorganiseringens fokus på at forberede overgangen 

ved etablering af målgruppen 15-30 år som værende positivt. 

 

Udsatterådet påpeger dog, at job og beskæftigelse ser ud til at have forrang i forhold 

til socialområdet. Det bemærkes, at godt socialt arbejde har en forebyggende effekt 

på beskæftigelsesindsatsen. Det kan således betale sig at få folk i beskæftigelse 

gennem en social indsats. 

Rådsmedlemmerne udtrykker bekymring for, hvorvidt borgere, der ikke er økonomisk 

rentable, vil blive nedprioriteret. 

 

4. Hvordan vil vi melde ud fra møderne?  

 

a. Presse 

 

Det aftales, at Udsatterådet skal være mere proaktive. 

Rådsmedlemmerne er enige i at udpege 1-2 punkter efter hvert møde, som der 

efterfølgende kan laves presse på. Formålet er, at vise Rådets tilstedeværelse og 

blande sig i den offentlige debat med henblik på at påvirke/initiere initiativer, der 

tilgodeser udsatte borgere. 

 

Rådets drøftelse af brugen af hellesteder sendes ligeledes til kommentering og 

videresendes derefter til relevante nyhedsmedier til udgivelse i avis og som 

internetartikel.  

 

b. Til byrådet? 



 

Det aftales, at Knud udsender skærpet høringssvar til Byrådet på vegne af 

Udsatterådet vedr. ”Boliger tilknyttet Ungdomskulturhuset på Amtssygehuset (se 

vedhæftede)  

 

5. Dialogmøde for udsatteråd i Odense den 6. juni 

Dialogmødet sætter fokus på arbejdet med hjemløshed i danske kommuner - såvel 

landkommuner som bykommuner. Deltagerne er blevet bedt om at forholde sig til 

hvordan ser hjemløses forhold ser ud i egne kommune? Hvad kan eget udsatterådet 

gøre for at styrke indsatsen mod hjemløshed? Hvad skal der til – hvilke indsatser virker? 

 

Michael Alber deltager og skal fortælle om Aarhus og hjemløshed. Christina Strauss 

tager med særligt i forhold til debatten omkring plejeforhold til ældre udsatte. 

 

Michaels oplæg vil tage udgangspunkt i 1) arbejdet med hjemløse i Aarhus Kommune, 

herunder de gode initiativer, prioriteringer i Masterplan, mv og 2) mangler i det 

nuværende arbejde mod hjemløshed. 

 

Det aftales, at Michael udsender oplæg til Udsatterådet. 

 

6. Høring: Boliger tilknyttet Ungdomskulturhuset på Amtssygehuset” 

Knud Aarup skærper høringssvaret og udsender til Rådsmedlemmerne til orientering. 

 

7. Evt. 

 

På sidste møde nedsatte Udsatterådet en arbejdsgruppe bestående af Knud Aarup, 

Michael Alber, Anders Mathiesen, Niels Bjørnø og Palle Eli med henblik på, at få 

udvalgte partier i tale. Det besluttes, at arbejdsgruppen nedlægges med manglende 

tid som begrundelse. 

 

Niels Bjørn orienterede om det kommende ”homeless walk” og åbningsreception af 

CykelDoKK fra 14.00-16.00 lørdag den 1. juni. 

 

Ligeledes blev der opfordret til at besøge et projekt i Graven tirsdag den 28. maj, 

hvor unge hjemløse har lavet et sanserum. 

Onsdag den 29. maj afholder Aarhus Symfoniorkestret koncert for socialt udsatte 

klokken 19.30 

 

Derudover drøftes det nationale Udsatteråds sundhedskonference med fokus på 

ulighed i sundhed i relation til det etablerede sundhedsvæsen den 30. april 2019. Her 

deltog mange af landets udsatteråd.  

Se eller gense præsentationer og materiale på følgende link: 

https://www.udsatte.dk/aktuelt/nyhedsside/oplaeg-og-video-fra-konference-om-

socialt-udsattes-sundhed 

 

https://www.udsatte.dk/aktuelt/nyhedsside/oplaeg-og-video-fra-konference-om-socialt-udsattes-sundhed
https://www.udsatte.dk/aktuelt/nyhedsside/oplaeg-og-video-fra-konference-om-socialt-udsattes-sundhed


Næste møde finder sted den 14. august 8.00-10.00 på Augustenborggade 2 ved Den 

Sociale Retshjælps Fond.  

 

8. Herefter rundvisning på Kofoed Skole for interesserede. 


