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Referat: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Foretræde af rådmand Kristian Würtz vedr. perspektiver og inputs 
til møder i Rådet for Socialt Udsatte 

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Kristian Würtz er blevet ud-
peget som medlem af Rådet for Socialt Udsatte. Rådmanden deltager på sit 
første møde i Rådet d. 5. marts 2020. Forinden ønsker rådmanden at kon-

sultere Udsatterådet i Aarhus Kommune for at drøfte inputs til- og perspek-
tiver for sit kommende virke i Rådet for Socialt Udsatte. 

 

Dato:  

Tid:  
Sted:  

20. februar 2020 

9.30-12.00   
Jægergården  
Værkmestergade 15B  

Aarhus C  
Lokale 0514 (i kælderen)  

 
Deltagere:  Sandy Madar  

Michael Alber  

Palle Eli Jensen  
Ida Louise Jervidalo  

Knud Aarup  
Anna Thorning  

Anders Mathiesen  
Christina Strauss  
Anders Sørensen  

Kristina Louise Bliksted  
Niels Bjørnø 

Erik Kaastrup-Hansen 
 
Referent Majbrit Mølgaard Nielsen 

 
 

Afbud:  
Mette Jensby Mortensen  
Mette Birk  

Gert Landgren Due 
 



 

Tværgående møder  
Sociale forhold og Beskæftigelse
   

Referat Udsatterådsmøde 20. februar 2020 

Kristian Würtz indledte drøftelsen med at præsentere hans vision og fokusområder 
for sit virke i Rådet for Socialt Udsatte. Han vil bl.a. bringe storbyproblematikker 

ind i rådet og have fokus på emner som bolig og hjemløshed, samspil mellem psy-
kiatri og udsathed, fattigdom og basale sociale kår, ydelser i relation til nedsat 

ydelseskommission samt særligt udsatte grupper som fx borgere med anden et-
nisk baggrund.  

På den baggrund tog den efterfølgende drøftelse udgangspunkt i følgende tilken-
degivelser fra rådsmedlemmerne: 

• Det er vigtigt, at der også er fokus på forebyggelse og tidlig indsats, så der 

ikke kun er fokus på hjemløshed. I relation til forebyggelse er 18 års græn-
sen en barriere for at sætte tidligt ind i det sociale arbejde. Der skal derfor 

også være fokus på samspil mellem forskellige aktører. 
• Godt med nyt fokus på Finlandsmodel, men det er vigtigt, at det ikke over-

føres direkte, da det er kontekstafhængigt. Der er et håb om, at der arbej-
des i nænsomhed og Finlandsmodellen kan ikke bare implementeres med 
hast.  

• 10-års plan for psykiatrien drejer sig også om udsatte.  
• Misbrug skal anerkendes som en sygdom i sundhedsvæsnet, og Rådet for 

Socialt Udsatte skal gå foran ved at danne holdning og synspunkter. 
• Når der arbejdes efter Job first og recovery er det vigtigt at lytte til de ud-

satte og give dem en platform at tale på. Det sociale frikort skal omsættes, 

så udsatte får mulighed for at få et arbejde, man kan vokse med. Det skal 
også være lettere at lave tiltag i de socioøkonomiske virksomheder. 

• Godt at være storbyens stemme, hvor de kommunale økonomier særligt er 
klemt på det sociale område.  

• Projektøkonomier er midlertidige, og blandt unge opleves en projekttræthed 

og en metodetræthed. Der skal hellere være fokus på at tilbyde dem vedva-
rende relationer, og der efterspørges mere frihed i civilsamfundet, så det 

ikke bliver mødt af krav om at leve op til specifikke modeller og bench-
marks.  

• Positivt at have fokus på den etniske dimension, da særligt de ikke-vestlige 

ældre risikerer et liv i fattigdom.  
• Der bør være et krav om at tænke udsathed ind i den almindelige kommu-

nale planlægning, så deres tilstedeværelse er en del af den almindelige 
planlægning/planlov. 

• Der ses en tendens til en voksende gruppe af udsatte unge pga. strukturelle 

barrierer. Der ønskes et øget fokus på symptomerne på det strukturelle i 
vores samfund (fx netværk om selvskade). Center for Ungdomsforskning 

har udgivet bogen, Den ny udsathed, som beskriver denne tendens.  
• Mere udsathed kræver også mere juridisk rådgivning og gældsrådgivning. 

Finland er også progressive ved gældsrådgivning, og Sandy Madar kan for-

midle god kontakt videre til Kristian Würtz. 
• Der skal være en opmærksomhed på det nye råds medierende rolle, da det 

er en udfordring at være ekspertpanel og samtidig møde medmennesker i 
øjenhøjde. Derfor kan det Rådet for Socialt Udsatte lave adgange, hvor de 
udsatte kan deltage.  
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3. Balanceplan 2020 
Balanceplanen for MSB har været i høringsrunde. Udsatterådet udsendte en 

pressemeddelelse.  

D. 18. februar blev forligspartierne enige om en aftale om balanceplanen. Samlet 
set indebærer aftalen omkostningsreduktioner i magistratsafdelingens budget for 

cirka 45 mio. kr. i 2020 og 50 mio. kr. fra 2021 og frem. Det er en betydeligt min-
dre reduktion af de kommende udgifter, end der oprindeligt var lagt op til i katalo-
get over forslag til nedbringelse af forvaltningens udgifter, som blev sendt i høring 

først på året. 

Det betyder blandt andet, at en række forslag helt er fjernet, herunder den fore-
slåede rammebesparelse på 1,5 procent på bosteder og institutioner. De øvrige 

håndtag gennemføres, men reduceres. 

Det bemærkes, at det er positivt med en mere solidarisk deling mellem de 5 magi-
strater, samt at der ikke er sparet på frivilligområdet. Der er dog stadig tunge be-

sparelser på ungeområdet, men bunder i en vurdering af den demografiske udvik-
ling, hvor man forventer en mindre ungeårgang.  

 

4. Status på misbrugsområdet i Aarhus Kommune 

Misbrug som tema blev aftalt på sidste møde i december. Der er siden ind-
samlet skriftlige opgørelser over misbrugsområdet i Aarhus Kommune. 
Samlet notat vedlægges som bilag 1 og 2 til orientering. På denne bag-

grund skal det drøftes, om der ønskes yderligere overblik fra fx politiet, in-
den Rusmiddelcenter Aarhus inviteres til en dialog med rådet. 

 

Problemet om 18 års grænsen fremhæves, og der spørges, om man har den rig-

tige model på misbrugsområdet? 

Det nye MSB vil netop bryde 18 års grænsen med et ungeområde i alderen 15-29 

år. Unge, Job og Uddannelse har ansvaret for den misbrugsfaglige indsats for 

unge. Håbet er, at MSB bliver bedre til at gå på tværs, men der er stadig en del at 

lære.  

Rådet er optaget af unges misbrug, da der ses en øget andel af unge med blan-

dingsmisbrug af alkohol og kokain. Derfor er forebyggelse og tidlig indsats vigtigt, 

og fremgår ikke i bilagsmaterialet. 

Der er en igangværende bevægelse i misbrugsmiljøet, hvor restauratører accepte-

rer kokain. Kokain er stærkt og billigt og meget let tilgængeligt. Det kalder på en 

samlet plan på tværs af sektorer og organisationer.  

Samarbejdet med MSO er også vigtigt, og der er i dag ikke en oplevelse af villig-

hed og ressourcer til at rumme de mest udsatte i mødet med sundhedsvæsnet – 

Sundhedspolitikken har fx som mål at omfavne 80 % af befolkningen i det al-

mene. Her ønsker rådet en holdningsændring, så de sidste 20 % af befolkningen 
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også kan rummes i det almene på trods af strukturelle barrierer. Det aftales, at 

rådet vil invitere en ledelsesrepræsentant fra MSO til dialog på et rådsmøde, fx 

Otto Orth eller Hosea Dutschke. 

Ældre udsatte med plejebehov blev nævnt som eksempel på et område, hvor der 

opleves større velvilje, men også barrierer. Erik Kaastrup-Hansen vil gerne vide 

mere om denne gruppe, hvilket rådsmedlemmerne gerne bidrager med. 

 

5. Planlægning af konference om social bæredygtighed 
På rådsmødet i december 2019 blev det aftalt, at rådet gerne vil afholde en 
konference: ”Et socialt bæredygtigt Aarhus for alle”. Konferencen planlæg-

ges at blive afholdt i maj 2021. På mødet skal der etableres arbejdsgrupper, 
der kan arbejde videre med selve indholdet på konferencen. 

 
Knud Aarup foreslog at rette henvendelse til det nationale udsatteråd og lave en 

samlet konference. Han vil sende et brev til formand for det nationale udsatteråd, 
Vibe Klarup, med forespørgslen. Det er der er tilslutning til, og der sendes et ud-
kast til brevet ud til rådsmedlemmerne.  

 

6. Den finske model til bekæmpelse af hjemløshed 
Hjem til Alle alliancen inviterede i januar ledende aktører indenfor hjemløse-

feltet på en studietur til Helsinki. Fra Aarhus deltog Jacob Bundsgaard, Kri-
stian Würtz og Erik Kaastrup.  
Formålet med turen var at få en nuanceret beskrivelse af de politiske og ad-

ministrative processer, som har ført til reform af det finske hjemløsesystem. 
En reform, der har betydet, at Finland har formået at sænke antallet af 

hjemløse markant (fra ca. 20.000 til ca. 6600 hjemløse), i samme periode 
som antallet af hjemløse i Danmark er steget. 
Centrale pointer fra to baggrundsrapporter vedlægges som bilag 3 og 4. 

 

Det bemærkes, at systematisk arbejde med peer-mentoring ift. udsatte børn er 
interessant. Hvordan bliver det omsat? Hvad kommer der ud af det? 

Som drøftet under punkt 2 kan der være risiko for at bygge et komplekst samfund 

op ved en direkte oversættelse af modellen i Danmark.  

Der efterspørges midler til at oprette skæve boliger, da det har vist positive resul-
tater. 

 

7. Formandskabet til status ved Social- og beskæftigelsesudvalget 
Formandskabet skal foretræde Social- og beskæftigelsesudvalget i løbet af 

foråret. Der vil blive udarbejdet en skriftlig status forinden, som også sen-
des ud til rådet.  
 

Rådsmedlemmerne må meget gerne pege på aktuelle problemstillinger, der skal 
bringes videre til udvalget. Det kan være vanskeligt at samle inputs via mail, og 
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derfor bliver det efterspurgt, om der kan samles op telefonisk. Det aftales, at der 
laves en telefonliste over alle rådsmedlemmer. 

 

8. Socialtandplejen i Aarhus Kommune 
Et nyt lovforslag vedr. vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte har 

netop været i høring (høringsmateriale er rundsendt til rådet). 
Socialtandplejen i Aarhus kan endnu ikke give en status i forhold til det 
konkrete lovforslag, da det er for præmaturt, men de vil gerne give en sta-

tus, når det nye lovforslag implementeret. Eksisterende materiale om ind-
satsen eftersendes dagsordenen – bilag 5-7. 

 
Det bemærkes, at Socialtandplejen er et fint tilbud, men det dækker ikke behovet. 
Behandling er ofte ikke forebyggende. Palle Eli Jensen har tidligere arbejdet med 

en opsøgende tandplejeindsats. Der er også en etnisk slagside, hvor lovgivning 
spænder ben ift. egenbetaling og tolkebistand samt kulturelle forskelle omkring 

tandbørstning og børnetandpleje.  

Rådet vil indkalde overtandlæge Mette Borum i løbet af efteråret til en ny status. 

 
9. Det sociale frikort 

Til orientering har Aarhus udstedt 104 sociale frikort i løbet af det første år. 
Det er estimeret, at Aarhus vil udstede 200 sociale frikort i løbet af de 2 år, 
ordningen afprøves, så det ser ud til, at ordningen bliver brugt som forven-

tet. 
 

Udsatterådet mener, at 104 udstedte frikort på et år er for lidt. SAND oplever, at 
det er svært at få det, og der mangler let tilgængelig information – fx pjecer. 

Der ønskes mere viden om, hvilke barrierer, der ligger i Aarhus Kommune. Rådet 

er interesseret i, hvad der kan gøres fremadrettet, så det bliver mere tilgængeligt. 
Der skal inviteres en repræsentant fra Aarhus Kommune til et rådsmøde.  

 
10. Evt. 

Aarhus Kommunes første møbelstrategi er i høring. Rådet vil sende et kort hø-
ringssvar. 

Udsatterådet ønsker at samle netværk lokalt til rådsmøder afhængig af te-

maet/gruppe af udsatte på dagsordenen. Fx kan TUBA inviteres ind vedr. misbrug.  

Der er behov for en bruttoliste over personer, der skal inviteres. Det aftales, at 
Majbrit Mølgaard samler en liste efter input fra rådsmedlemmerne. Dernæst skal 

der afholdes mini-seminarer, hvor rådet tager temperaturen i civilsamfundet. 

Det drøftes også, om rådene skal samles. Formandskabet skal deltage i møde med 
handicaprådet i marts. Anna Thorning sidder med i frivilligrådet. 

Næste møde er på Reden hos Anders Sørensen d. 12. maj kl. 9.30-12.00. 


