
 

Møde, Udsatterådet 2018-21, Aarhus Kommune  
Dato:  
Tid:  

Sted:  

5. december 2019  
8.00 – 11.00 samt 

julefrokost fra kl. 11.30  
Jægergården  

Værkmestergade 15B  
Aarhus C  

Lokale 0514 (i kælderen)  
 

Deltagere:  Sandy Madar  

Jørn Holbech  
Michael Alber  

Palle Eli Jensen  
Mette Jensby Mortensen  
Ida Louise Jervidalo  

Knud Aarup  
Anna Thorning  

Anders Mathiesen  
Christina Strauss  
Anders Sørensen  

Mette Birk  
Kristina Louise Bliksted  

 
Referent Lone Sproegel og 
Majbrit Mølgaard Nielsen 

 
 

Afbud: Niels Bjørnø 
          Gert Landgren Due 

 
 

Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Masterplanen hjemløseområdet  
Oplæg om justering af Masterplanen ved Marianne Damsgaard  

 
Marianne præsenterede tal fra hjemløsetællingen samt de indsatser Aarhus Kommune 
har iværksat i forbindelse med Masterplanen. Hjemløsetællingen, som er den 7. i 

rækken og fandt sted i uge 6 som vanligt, viser 750 hjemløse, hvortil skal lægges 400 
migranter. For Aarhus kommunes vedkommende er der tale om et lille fald på 2%, 

mens det på landsplan er 3%. Der er således i Aarhus 2,2 hjemløse pr. 100 borger. 
 
Præsentationen vedlægges. 

 



Derudover blev det drøftet, hvor der stadig mangler indsatser for at nedbringe antallet 
af hjemløse. Der blev fx peget på relevante plejehjemstilbud til ældre hjemløse og 

opmærksomhed på unge under 18 år.  
Den efterfølgende drøftelse på baggrund af Mariannes oplæg tog bl.a. udgangspunkt i 
følgende tilkendegivelser fra rådsmedlemmerne: 

- Randers har etableret Ladegården, et tilbud til ældre hjemløse, som kan være 
til inspiration. Det er et §110 tilbud. 

- Der er en stor gruppe af funktionelt hjemløse, og der arbejdes for at kortlægge, 
hvem de er, og hvad der er behov for. 

- Det er problematisk, at Det opsøgende teams gadesygeplejersker ser ud til at 

blive halveret. Lige nu forhandles der stadig. 
- Opsøgende medarbejdere skal samarbejde med MSO om de ældre hjemløse. 

- Der spørges ind til hjemløsetællingen ift. grønlændere. Susanne Corydon 
sender tal på grønlandske hjemløse – de eftersendes referatet. 

- Der er bekymring om de unge under 18 år. Marianne fortæller, at der er et 

stort fokus på dem. Derfor er Unge, Job og Uddannelse etableret som en del af 
den nye organisering i MSB, hvor målgruppen er 15-30-årige for at fjerne 

problematikker ved 18 års grænsen. 
 
De nye tal og status på Hjemløseplanen forventes at blive forelagt Byrådet i maj 

måned 2020. Udsatterådet ønsker at blive orienteret samtidig med Byrådet, hvilket 
Marianne Damsgaard vil søge at imødekomme. 

Generelt ønsker Udsatterådet information så tidligt som muligt og vil gerne orienteres 
mere fra MSB. 
 

 
3. Det nationale Udsatteråd  

Christina Strauss giver status.  
 

Formanden er gået af pga. uenigheder, og det var en overraskelse. Lige nu afventer 
rådet en melding fra Astrid Krag om, hvem der skal være ny formand. Christina 
håber, at der kommer en ny formand inden jul. 

Hun ønsker mere brugerperspektiv i rådet, fx fra LAP. 
 

Det bemærkes, at Region Hovedstaden har fået et udsatteråd. Det er godt at få et 
udsatteråd på regionalt plan. 
 

Jfr. nedenstående pkt. 9, hilser Udsatterådet med tilfredshed, at der nu er fremsat 
lovforslag om Udsatteråd i alle kommuner. Dette vil være med til at højne respekten 

for Udsatterådene og deres virke. 
 
 

4. Visionskonference  
Knud Aarup har holdt oplæg for byrådet på dets visionskonference.  
 

Oplægget var det eneste på konferencen med et udsatte-perspektiv, hvor social 

ulighed var i centrum. 
Konferencen blev afholdt som led i en høringsfase med interessenter ift. hvordan 

Aarhus skal udvikles som by. Der er fart på boligudviklingen og fokus på 



bæredygtighed ift. byggeri. Derfor var det rigtig godt, at oplægget havde vinklen på 
social bæredygtighed. 

 

 
5. Finansloven  
Finansloven blev vedtaget den 2. december. 

Det bemærkes, at det er positivt med midler til psykiatrien. Der undres over, at der 
ikke er afsat midler af til helhedsplanen. Man er formentlig ikke så langt endnu. Rådet 

vil gerne invitere en, der ved noget om det med til et møde i det nye år. 
 
 

6. Evaluering af Udsatterådets arbejde  

Formen, synlighed etc.  
 

Synlighed og fokus i Udsatterådet blev drøftet under punkt 7 (se nedenfor) 
 
 

Mødeplan for næste år har afventet drøftelsen af temaer mv. – herunder om der er 
behov for afholdelse af temamøder. 

 
Det besluttes at, at der afholdes 3 møder i foråret og 3 møder i efteråret. Møderne vil 
som udgangspunkt være kl. 9.30-12.00. 

 
Der er efter mødet rundsendt en doodle, og mødeplanen bliver fastlagt inden jul. 

 
 
7. Planlægning af temaer for fremtidige møder i Udsatterådet  

Anna Thorning har bedt om drøftelse og planlægning af temaer.  
 

Der rejses et forslag om at arbejde mellem møderne i underudvalg. Det er der gode 
erfaringer med i frivilligrådet under MSO. Der var dog ikke fuld opbakning til det i 
Udsatterådet. 

 
Det drøftes, om der er behov for en systematisk status på misbrugsområdet, idet der 

er et voksende antal unge, der kommer ud i misbrug. Udviklingen i misbrug starter 
ofte med selvmedicinering og debut ses helt ned til 12 år. Der ønskes også et fokus 

på misbrugsbehandling i Aarhus Kommune, da der er en oplevelse af, at der ikke er 
de rette tilbud og der mangler synlighed.  Der ønskes generelt mere viden om de 
tilbud, der er indenfor misbrugsbehandling i Aarhus Kommune. Endvidere nævnes, at 

det er problematisk, at borgerne skal have abstinenser for at komme i behandling og 
endelig nævnes også, at anbragte unge på døgninstitution får et misbrug, mens de er 

indskrevet der.  
 
Det aftales, at Udsatterådet får besøg fra forskellige instanser for at belyse 

problematikkerne omkring misbrug. Først er der dog brug for en systematisk status. 
Der peges på Vibeke fra Center for Misbrugsforskning og Henrik fra heroinklinikken til 

at give denne.  
Center for Rusmiddelbehandling, stofindtagelsesrummet og Halvvejshuset kan også 
inviteres.  



Sager der samler har også gode erfaringer med Antidote Danmark, hvor de har 
inviteret en repræsentant til at uddanne brobyggere i førstehjælp ved overdosis.  

Grænsen flyder mellem NGO indsatser og professionel indsats. Der mangler flere 
socialfaglige medarbejdere med en baggrund, der kan håndtere misbrugsproblemer. 
 

Formandskabet vil lave et forslag til et konkret tema om misbrug til næste møde. 
 

Generelt skal Udsatterådet have fokus på andet end hjemløshed og være talerør for 
alle udsatte grupper. Der mangler samarbejde omkring udsatte og der udvikles flere 
tilbud til de samme målgrupper. Derfor foreslås det at etablere et netværk, der kan 

samle trådene.  
 

Der blev efterspurgt en kortlægning af alle tilbud til udsatte. Derfor vedlægges link til 
hjemmeside med oversigt over tilbud og indsatser til hjemløse og udsatte i Aarhus.  
https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sociale-forhold-og-

beskaeftigelse/socialforvaltningen/socialpsykiatri-og-udsatte-voksne/kortlaegning-
hjemloese/ 

 
Udsatterådet ønsker at afholde en visionskonference med fokus på samarbejde på 
udsatte-området: Et socialt bæredygtigt Aarhus for alle. 

Senest ved udgangen af januar vil formandskabet sende et forslag ud til alle i rådet 
om indhold, deltagere og lokation. 

 
Et andet tema er besparelser og bemærkninger til balanceplan. Her bemærkes det, at 
der ikke bør spares på personale på bosteder.  

 
 

8. Forsøgsprojekt Aarhus Universitetshospital  
Projektet har titlen: Øget støtte og rådgivning til socialt udsatte patienter med 

skadeligt forbrug af alkohol eller afhængighed.  
Projektet startes med workshop den 7. januar 2020 kl. 12.00 – 15.30.  
Udsatterådet inviteres til at deltage med en repræsentant.  
Kommissorium for projektet vedlægges.  
 

Kristina Louise Bliksted sidder i forvejen med som repræsentant for Sager der Samler 
og repræsenterer dermed også udsatterådet.  
 
 

9. Orientering  
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af Udsatteråd i alle kommuner - 
vedlægges  

 
Det kan styrke udsatterådene på tværs ved at gøre det lovpligtigt. Det er godt, at det 

kommer på linje med de andre råd, fx ældrerådet og handicaprådet. 
 
 

10. Evt.  
Intet til Evt. 

https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/socialforvaltningen/socialpsykiatri-og-udsatte-voksne/kortlaegning-hjemloese/
https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/socialforvaltningen/socialpsykiatri-og-udsatte-voksne/kortlaegning-hjemloese/
https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/socialforvaltningen/socialpsykiatri-og-udsatte-voksne/kortlaegning-hjemloese/

