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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt om Brugernes Bazar i Odense 

den 28. august. 
 
Selve mødet indledtes med at Sandy Madar fortalte om Den Sociale Retshjælps 

Fond, herunder  
 

 
2. Opfølgning fra sidste møde 

Udsatterådets eksponering på Aarhus Kommunes hjemmeside. 
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Der ønskes tilføjelse af eksterne link til hjemmesider på de organisationer, der er      
medlem af Udsatterådet. 
Links er tilføjet efter mødet. 

 
Herefter fortalt Sandy Madar om Den Sociale Retshjælps Fond, som er en social 

organisation – et lokalt projekt, der har eksisteret i 12 år og yder gratis juridisk og 
gældsrådgivning. 
 

 
3. Ny sundhedspolitik i Aarhus Kommune 

Oplæg ved Ruth Kjær, Sundhed og Omsorg om udvikling af ny Sundhedspolitik 
2020 - 2024.  Det overordnede emne for Sundhedspolitikken er. ”Mere sundhed 

for pengene”. 
Slides fra Ruth Kjærs oplæg vedlægges og nedenstående fra 
oplægget/efterfølgende drøftelse tager udgangspunkt i slides. 

 
Oplæg: 

Som en del af udviklingsgen af nye sundhedspolitik har været nedsat § 17.4 
udvalg med inddragelse af eksterne samarbejdspartnere. 
 
Forklaring: 

Et § 17, stk. 4 udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som Byrådet i henhold til Styrelsesloven kan 

nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende 

udvalg for Byrådet, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Navnet refererer til den paragraf 

i loven, der giver mulighed for at nedsætte sådanne udvalg. 

Sammensætningen af udvalget besluttes af Byrådet, som også fastlægger de nærmere regler for § 

17, stk. 4 udvalgets arbejde. 

 

Rammerne for den kommende Sundhedspolitik er fire fokusområder: 
• Sammen om sundhed hele livet 

• Lighed i sundhed 
• De største sundhedsudfordringer 
• Mere sundhed for pengene. 

 
Ruth Kjær efterspurgte Udsatterådets input i forhold til den nye sundhedspolitik, 

herunder om der er særlige emner, Udsatterådet vil pege på. 
 
Udsætterådet drøftede efterfølgende oplægget og det generelle indtryk er, at der 

er tale om en ambitiøs sundhedspolitik, og den mangler som udgangspunkt 
borgerens perspektiv. Der sættes fokus på det, der virker – og det er vigtigt, men 

samtidig bør der også være fokus på især de sidste 20% af befolkningen, som har 
brug for at blive holdt i hånden. Måske burde der laves en særskilt sundhedspolitik 
for disse. 

 
Udsatterådet henleder opmærksomheden på, at der jo allerede er rapporter, der 

beskriver de udsattes møde med Sundhedssektoren Sådanne rapporter kan 
bruges som inspiration for indhold og udvikling i Sundhedspolitikken. 

 
Et opmærksomhedspunkt bør være Socialt Udsatte, der har alkoholmisbrug og de 
helbredsmæssige konsekvenser heraf. Men samtidig skal der også være 

opmærksomhed på, at det nødvendigvis ikke kun drejer sig om yderpunkterne i 
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målgruppen, dvs. ikke kun et massivt alkoholforbrug, men også behov for hjælp til 

udsatte eller for den sags skyld almindelige borgere, som blot ikke magter at 
komme til behandling. 
 

I beskrivelsen af målgruppen anvendes ofte kun borgere med én problemstilling, 
men mange udsatte har flere problemer, som er med til at gøre borgerne udsatte. 

 
Udsatterådet nævner, at der er behov for et særligt fokus på de 20% og en 
mulighed kunne være at lave en søjle 5, der udelukkende handler om udsatte. 

 
Ruth Kjær bemærker hertil, at sundhedspolitikken gælder for hele kommunen – og 

at der er tale om en visionær sundhedspolitik, som ikke gør arbejdet i sig selv. 
Den skal omsættes i praksis. 

 
Udsatterådets medlemmer vil afvente modtagelse af referatet og dermed slides fra 
oplægget og komme med input til formandskabet, der beslutter de næste skridt.  

 
 

4. MSO´s anerkendelse af borgere 
Udsættes til næste møde. 
 

5. Midlertidigt alkoholforbud på Klostertorv 

Byen-for-alle-netværket påtænker at stille forslag om midlertidigt alkoholforbud 

på Klostertorv. Udgangspunktet er at give politiet en mulighed for at gribe ind, 

inden indtaget af alkohol ved en eller flere, udvikler sig kaotisk og til skade for 

fællesskabet på torvet.  

 

Rådet finder, at et sådan tiltag vil være symptombehandling. 

Det oplyses fra nogle af udsatterådets medlemmer, at det ikke kun er et problem i 

dagtimerne, men også om aftenen, hvor flere stadig opholder sig på Klostertorv. 

Der har været afhold møde i Byen-for alle-netværket, hvor det er oplyst, at det 

har været en, efter omstændighederne, god og rolig sommer. Det viser sig, at kun 

20% af de, der opholder sig på Klostertorv er hjemløse - resten kommer fra 

randområderne af Aarhus, f.eks. Viby Torv og også fra steder udenfor Aarhus. 

Det er bemærkelsesværdigt, at der er så mange, der ikke er hjemløse, og at der 

måske mere er tale om at Klostertorv bliver brugt som et socialt samlingssted. 

 

Udsatterådet finder, at der bør ses på andre muligheder end et forbud. At der bør 

ses muligheder for at skabe sociale aktiviteter. 

 

Udsatte anerkender politiets indsats omkring Klostertorv, men i forhold til at 

foretage yderligere er Udsatterådet afventende. 

 

 
 

6. Input til Byrådets kommende budgetforhandlinger 



Referat Udsatterådsmøde 14. august 2019 
 

Læserbrevet, som blev bragt i Jyllands Posten den 12. august, blev inden 

fremsendelse tilrettet efter rådets input. Der er ikke kommet reaktioner på 
læserbrevet. 
 

Formandskabet vil være meget opmærksomme på, om der i forbindelse med 
budgetforhandlinger sker besparelser mv. indenfor rådets område og handle 

adækvat herefter. 
 
Formanden orienterer i forlængelse heraf, at 31% af det antal, der i løbet af et 

kalenderår debuterer og får en psykiatrisk diagnose, er under 18 år. 
 

7. Orientering og status organisationsjustering i MSB 
Der udleveres organisationsdiagram for MSB. 

Der pågår stadig arbejde med endelig afklaring og aftaler om fordeling/placering 
af arbejdsopgaver i de enkelte driftsområder. 
Dette forventes først endelig aftalt pr 1. oktober. 

  
 

8. Orientering og status Socialt Frikort 
Pr. 24. juni er udstedt 40 sociale frikort. Af disse har syv allerede optjent hele 
frikortsbeløbet for 2019. Yderligere en borger har tjent 2.000 kr. og var stadig i 

ansættelse. 

Når en borger har fået bevilget socialt frikort i 2019 udstedet automatisk et socialt 

frikort for 2010. 

Aarhus Kommune adskiller sig fra andre kommuner, idet der er mange unge i 
alderen 18 – 25 år, som har fået udstedt Socialt Frikort. Dette hænger sammen 

med, at projekter for unge i Gjellerupområdet har været opmærksomme på 
muligheden og anvender frikortet som en metode til at få unge tilknyttet 

arbejdsmarkedet. 

Fem personer har fået afslag. Disse er begrundet i manglende opfyldelse af 
formelle krav, f.eks. opholdskrav eller arbejdsindkomst på over 10.000 kr. 

indenfor det sidste år. 

9. Brugernes Bazar 

Alle har fået tilsendt invitationen til deltagelse i Brugernes Bazar i Odense den 28. 
august 2019. 
Social Sundhed deltager med en ønskebrønd. 

 
10. Næste møde 

Næste møde er den 23. oktober kl. 15 – 17 og afholdes på Jægergården. 
 
 

 
 

 
 

  


