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Tværgående møder  

Socialforvaltningen  

   

Dagsorden  

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

15:00  

 

Dato:  

Tid:  

Sted:  

2. april 2019  

8.00 – 10.00  

Fundamentet Søren Frichs Vej 42P, 8000 Aarhus 

 

Obs: Niels Schwartz, Brian Kjærulf og Susanne Corydon deltager fra 

kl. 8.15. 

    

Deltagere:      

   

Anders Mathiesen  

Anders Sørensen 

Anna Thorning 

Michael Alber 

Palle Eli Jensen   

Mette Jensby Mortensen 

Kristina Louise Bliksted 

Knud Aarup  

Niels Bjørnø  

 

 Jakob Nordtorp (referent)   

  

 

Afbud:   

 

Ida Louise Jervidalo 

Gert Landgren Due 

Mette Birk  

Christina Strauss 

Gert Landgren Due 

Ida Louise Jervidalo 

Jørn Holbech 

Sandy Madar 

 

Gæster: Niels Schwartz (Driftschef for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne) 

Brian Kjærulff (Driftschef for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne per 

15.04.2019) 

Susanne Corydon Harritsø (Konsulent) 
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1. Præsentation af ”Fundamentet”  

Fundamentet fejrer i foråret 2019 5-års jubilæum.  

Grundet vokseværk flyttede organisationen Fundamentet for 1,5 år siden til Søren 

Frichs Vej fra en tidligere adresse i Jægergårdsgade på Sydhavnen. 

 

Fundamentets rødder fra tiden på Sydhavnen har været afgørende for 

organisationens nuværende udgangspunkt. Organisationen sigter stadigvæk efter at 

se det enkelte menneske og sætter samtidig en værdi i at skabe tid til den enkelte 

samt tilbyde et fællesskab for voksne. 

 

Organisationen har omkring 200 brugere, 80 frivillige, hvoraf 40 er fagfrivillige. 

Brugerne er primært fra aldersgruppen 18-35, men har ligeledes en stor andel af 

ældre brugere. De fagfrivillige er en bærende del af tilbuddets kunnen – og 

Fundamentet nævner at de frivillige oplever at ”det giver god mening at komme i 

Fundamentet”. 

 

Fundamentet er for tiden et sted for forandringsproces. Dette tydeliggøres i stedets 

tilbud, hvor mange af brugerne er tilknyttet terapeutiske forløb. Formålet er at få 

brugerne til at ’gå i dialog med sig selv’. 

 

Fundamentet oplever, at stedets brugere i høj grad er ekskluderede fra kommunale 

tilbud som f.eks. forløb i psykiatrien. Brugerne har hverken ressourcer eller overskud 

til at overskue disse typisk standardiserede tilbud, hvor de ofte oplever at blive 

sanktioneret grundet manglende fleksibilitet i systemet. Mange oplever for mange 

kontaktflader, forskellige krav og dagsordenen, hvilket leder til personlige kriser. 

 

Fundamentet påpeger selv, at det hos dem er lysten der driver værket, mens de 

manglende krav fordrer åbenhed hos brugerne. 

 

Netop nu søger Fundamentet en ny leder, hvor en pædagogisk profil efterspørges 

mhp. på at udvikle tilbuddets pædagogiske elementer. Christian fortsætter i sin 

nuværende rolle fokuseret på drift af tilbuddet. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

3. Masterplan mod hjemløshed i Aarhus 

Bemærkninger/diskussionspunkter  

• Beskæftigelse opprioriteres ift. Housing First. 

• Der pågår arbejde ift. hvorvidt ældre og udsatte borgeres plejebehov skal 

behandles i MSO eller MSB. 

• 0,55 mio. kr. årligt anvendes til strakstilbud til opsøgende 

rusmiddelbehandling. 

- Susanne Corydon indkalder til dialog. Pt. mangler der repræsentantion fra 

Udsatterådet i dialogen omkring hvordan pengene konkret skal bruges. 



Side 3 af 5 
 

- hvem skal det være? 

• Håbets Allé skal gentænkes – der er ikke politisk vægtning til at stoppe. 

- brug af placering afgøres i samarbejde med Arealudvikling. 

• Udfordring med årlig afrapportering til Byrådet 

- forvaltningen kan ikke på et fagligt forsvarligt grundlag foretage en lokal 

optælling, som er sammenlignelig med VIVE’s kortlægning hvert andet år 

(ulige år). 

• Mulighed for at påvirke de politiske beslutningstagere ift. budgetforlig 2020. 

- det bemærkes at en indsats i april og maj vil være særlig givtig ud fra en 

betragtning om at forhandlingernes bevægelsesrum fastlåses fra sommeren. 

• Merforbrug i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne på 31. mio. kr.  

Følgende kilder har forårsaget merforbrug 

1) større efterspørgsel grundet flere borgere 

2) 8 senge i Psykiatriens Hus – koster 10. mio. kr. årligt. 

3) færdigbehandling – budgetteret med 4,3 mio. - i 2018 brugte SUV 10 

mio. kr. 

4) satspuljeprojekter er permanentgjort – århusianere kan fortsat bruge 

tilbud rundt i landet på kommunens regning. 

Følgende initiativer skal imødegå merforbrug 

- genopretningsplan på 8,5 mio. kr. (der skæres ikke ned på frivillige tilbud) 

- vi genforhandler priser på anbringelsespladser uden for det kommunale 

der gennemsnitligt er knap 1.000 kr. dyrere pr. overnatning. 

- hjemhentning af specialer, herunder spiseforstyrrelser. 

Borgmesterens Afdeling foretager en analyse af økonomien i Socialpsykiatri 

og Udsatte Voksne – sidste gang fik Voksenhandicap et væsentligt 

budgetløft. 

• Udsatterådet efterspørger tidlige resultater af analyse (færdig inden 

sommerferien) 

- Brian orienterer om analyse og genopretningsplan ved passende lejlighed. 

 

Opsamling – videre handling 

• På mødet luftes der bekymringer over omfanget masterplanen mod 

hjemløshed i forhold til behovet og særligt størrelsen på de afsatte midler 

vækker bekymring.  

→ Udsatterådet nedsætter derfor en arbejdsgruppe med formålet at 

informere det politiske miljø omkring udfordringer. 

Arbejdsgruppen består af Knud, Michael, Anders M, Niels B og Palle Eli, som 

forbereder et møde med partierne i sidste halvdel af maj. 

 

4. Socialt frikort 

Orientering om Socialt frikort v/ Lone Sproegel 

Ordningen er trådt i kraft pr 1. januar 2019. 

 

Punktet udgår og genoptages på næste møde. 

Lone udarbejder baggrundsnotat, som udsendes i netværk.  

 

Rådet for Socialt Udsatte har udarbejdet publikation/katalog, der kan downloades 

på udsatte.dk. 
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Her er direkte link til kataloget:  

https://www.udsatte.dk/dyn/resources/Publication/file/1/101/1547113040/inspirat

ionskatalog_det-sociale-frikort_elektronisk-udgave.pdf 

 

5. Fremtidige struktur i MSB - hvad betyder det for de udsatte? 

Se vedhæftede oversigt for forslaget til organisationsændring. Der mangler fortsat 

høringsproces (indtil påsken) og Byrådsbehandling (den 29. maj). 

 

Hovedpunkter 

• Sammenlægning af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen til en 

enhedsforvaltning.  

• Ungdomscentret rykker over i Unge, Job og Uddannelse 

• Borgercenter Midt nedlægges, hvoraf forskellige underliggende indsatser 

forflyttes. 

• Center for Myndighed (i SUVi) deles i to, hvor halvdelen flytter over i 

Voksne, Job og Handicap, mens den unge halvdel flyttes over i Unge, Job og 

Uddannelse. 

• Misbrugscenter flyttes over i Job, Sundhed og Ydelse. 

• Job, Udsatte og Socialpsykiatri får tilført ressourceforløb, job- og 

aktivitetsparate (samlet set 300 medarbejdere fra 

Beskæftigelsesforvaltningen). 

• Direktion har udmeldt prioriteringer om blandet andet at løfte 

psykiatriområdet. 

 

Opmærksomhedspunkter 

• Udfordringer for borgere med dobbelt diagnose 

• Tema med koordinerende sagsbehandler genoptages – 

organisationsændring illustrerer intention om styrke sammenhæng. 

• Der kan opstå besværligheder i forhold til det nuværende SUV med henblik 

på opdeling blandt andet af myndighed og udfører, spredning af ’ejerskab’ 

fordrer behov for samarbejdsånd og svækker herved driftschef. 

• Øget fokus på koblingskompetencer. 

 

6. Input til møde med socialudvalget 

 

Udsatterådet er enige om at italesætte udfordringer med omfanget af de afsatte 

midler til bekæmpelse af hjemløshed overfor socialudvalget.  

 

Derudover ønsker rådsmedlemmerne at få afklaret med socialudvalget hvordan de 

ser Udsatterådet i forvaltningens overordnede samarbejde med civilsamfundet. Det er 

vigtigt at socialudvalget forholder sig til hvorledes Udsatterådet skal spille ind på 

dette fokusområde. 

Denne diskussion relaterer sig rådsmedlemmernes ønske om hensigtsmæssig 

inddragelse både generelt og konkret eksempelvis i forhold til masterplan mod 

hjemløshed. 

 

https://www.udsatte.dk/dyn/resources/Publication/file/1/101/1547113040/inspirationskatalog_det-sociale-frikort_elektronisk-udgave.pdf
https://www.udsatte.dk/dyn/resources/Publication/file/1/101/1547113040/inspirationskatalog_det-sociale-frikort_elektronisk-udgave.pdf
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Der bør ifølge rådsmedlemmerne være fokus på civilsamfundets evne til at levere 

hvor kommunen ikke kan og derved en anerkendelse af behovet for samt 

værdsættelse af et stærkt civilsamfund 

 

Michael og Knud tager til udvalgsmøde. 

 

Det aftales derudover at Knud påpeger inddragelsesperspektiver overfor rådmand 

Kristian Würtz i mail umiddelbart efter møde. 

 

7. Høringssvar ved Borgerpolitik 

Det aftales at Knud udarbejder høringssvar og eventuelt konfererer med Michael 

inden afsendelse. 

 

Rådsmedlemmerne diskuterer hvordan Rådet generelt skal konfereres inden 

formandskabets afsendelse af høringssvar på vegne af Udsatterådet. 

Det pointeres ved enighed at afsendelse af høringssvar prioriteres over inddragelse af 

rådsmedlemmer i forhold til godkendelse. 

 

8. Hvem deltager i det regionale netværksmøde for lokale udsatteråd i Region 

Midt- og Nordjylland d. 11. april 2019? 

Rådsmedlemmerne er forhindret af øvrige forpligtelser og deltager derved ikke i det 

regionale netværksmøde. 

9. Næste møde den 27. maj 2019 

Mødet den 27. maj er tiltænkt som et heldagsarrangement fra 9-16.00, men vil blive 

afholdt i et kortere format.  

10. Eventuelt 

Det nævnes at Midtbyens Subkulturers placering ved Godsbanearealet har vakt 

bekymringer blandt andet på baggrund af afstanden til nærved liggende kolonihaver. 

Udsatterådet anbefaler, at der findes en løsning og at Rådet inddrages, såfremt der 

opstår komplikationer.  

SAND informerer om en kommende demonstration foran Christiansborg, som protest 

imod zoneforbuddet for hjemløse. 

 

  

  

i SUV = Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 

                                                           


