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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Coronakrisen og dens betydning for socialt udsatte 
Runde med status fra rådsmedlemmerne. 

Der har været travlt i rådet med at tilpasse indsatser og passe på de udsatte 
grupper i byen. De sidste uger har været præget af gradvis genåbning og stigende 

udendørs mødeaktivitet. 

Der er en dobbelthed ift. udsatte og coronakrisen. Nogle har fået det bedre, mens 
andre har fået det dårligere.  

- På den ene side har mange udsatte fået det bedre efter nedlukningen, hvor 

der er kommet mere ro i samfundet og mindre krav. Mange har oplevet et 
mindre pres og især unge er lettet over, at beskæftigelsesindsatsen er 
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suspenderet. Men i takt med den gradvise genåbning stiger angsten i denne 
gruppe. Derved kan genåbningen kræve et socialt og psykiatrisk beredskab 

i kommunen. 
- På den anden side er der også en gruppe af udsatte, der er særdeles hårdt 

ramt både psykisk og økonomisk grundet coronakrisen. Fx har det ikke væ-
ret muligt at sælge Hus Forbi og prisen på stoffer er steget markant, og 
derfor har stofmisbrugere det meget svært. Mange har mistrivedes i isolati-

onen, og der har været tendens til øget vold i hjemmet. Der er en oplevelse 
af, at sager er mere akutte og voldsomme end normalt. 

 

Det er endnu svært at sige, hvad betydningen af corona er for socialt udsatte. Ge-
nerelt er det gået bedre end hvad man kunne have forventet. Spørgsmålet er, om 
resten af verden glemmer de udsatte igen efter genåbningen.  

 

3. Refleksion over de positive konsekvenser afledt af coronakrisen  
Knud Aarup har deltaget i ugentlige møder med MSB. Det har medvirket til, at 
samarbejdet mellem civilsamfund og kommune på tværs af magistratsafdelinger 

er styrket, hvor der er truffet hurtige beslutninger om hvordan et problem kan lø-
ses. Udsatterådet håber dette samarbejde kan fortsætte efter Coronakrisen.  

Det bemærkes, at der har været mere vægt på lokal faglig ledelse, hvilket har gi-

vet et større spillerum og frihed til at skabe løsninger.  

Der har været mindre krav til dokumentation, hvor de statslige myndigheder og 
fonde har bevilliget tillidspenge. 

Det er en god tid for samskabelse, hvor der gennem hurtige beslutninger og bedre 

samarbejde på tværs har været mulighed for at handle hensigtsmæssigt og hur-
tigt. 

 

4. Status på smitte blandt udsatte i Aarhus – til orientering 
Der er testet ca. 300 udsatte i Aarhus, og alle er testet negative.  

Det bemærkes, at der bør være opmærksomhed på udsatte grupper ved genåb-
ningen, da der er risiko for stor smittespredning, hvis først der er smitte. Indsat-

ser, som fx teststrategi, skal ikke kun fastholdes, men også intensiveres. En åb-
ning af samfundet må ikke føre til mindre opmærksomhed på smitterisiko blandt 

udsatte, men snarere øget opmærksomhed. 

 

5. Herberg-situationen 
Der har været tæt registrering af ledige natpladser, som har vist en overkapacitet. 

Der har været ledige pladser på alle typer herberg, og en af årsagerne til dette er 

en aftale med Dan-hostel.  

 
6. Invitation fra Rådet for Socialt Udsatte til deltagelse i landspanelet  
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Der er videresendt en invitation til rådsmedlemmerne – mødet i landspanelet 
er d. 2. juni, hvor der kan deltage op til 3 medlemmer. Derudover er sendt et 

link til et spørgeskema, der skal indsamle udsatterådets erfaringer i forbindelse 
med coronakrisen. 

Sandy Madar, Niels Bjørnø og Michael Alber blev valgt som mødedeltagere. Mødet 

d. 2. juni er efterfølgende blevet aflyst pga. corona-situationen, og der meldes en 
ny dato ud, som forventeligt vil ligge på den anden side af sommeren.  

 

7. Status på genåbning af bostøtte 

Der gives en kort status på genåbning af tilbud og indsatser, der kan skabe 
tryghed og trivsel til borgere i eget hjem som fx bostøtte (§85).  

Drøftelsen tog bl.a. udgangspunkt i: 

- Der har som udgangspunkt været telefonisk eller virtuel kontakt, men der 
har også været tilbudt fysiske møder ud fra en individuel og konkret vurde-

ring. Dette med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Lige nu 
afventes udmelding fra Sundhedsstyrelsen med retningslinjer for yderlig 

genåbning. 
- Der har været to hensyn, der skal balanceres - hensyn til borgeren og hen-

syn til smittespredning. Der savnes i Udsatterådet en større tydelighed om-

kring, hvem der varetager kritiske funktioner. Andre kommuner har gen-
nemgået portefølje og vurderet individuelt, om det er kritisk for borgeren 

med et fysisk møde, og der er i rådet indtryk af, at bostøtte som udgangs-
punkt ikke er defineret som kritisk i Aarhus. 

- Der er en oplevelse af, at der mangler klare retningslinjer ift. det fysiske 

møde mellem borger og bostøtte.  
- Der er et akkumuleret behov for indsatser, og der skal følges op på, hvor-

dan vi kan bruge hinanden. Fx kombinere den opsøgende indsats i Reden 
med de sociale støttepersoner, der er på Kofoeds skole og kommunale bo-
støtter. Indsatser hver især kan ikke stå alene i denne tid, og der er behov 

for at have fysisk kontakt med de dårligste borgere. 
- Selvom meget er gået godt, er der en forventning om, at vi først på den an-

den side af sommeren kan se, hvad der skal samles op på. Diskussion om 
systematisk beredskab dagsordenssættes på næste møde. 

 

8. Misbrugsbehandling 
Helene Bygholm Risager fra Rusmiddelcenter Aarhus deltager under punktet 
for at give en kort status på misbrugsområdet i denne tid med corona og nød-

beredskab.  

Der er blandt rådsmedlemmerne en bekymring over udviklingen i stofmiljøet, hvor 
flere brugere har fået et hårdere misbrug, og der er en frygt for konsekvenserne 

af en evt. anden bølge af corona. Der opfordres til at henvise til behandling i Rus-
middelcenter Aarhus, hvor der er plads til flere til opstart i substitutionsbehandlin-
gen, og læger er klar til at modtage dem på Rusmiddelcentret.  
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9. Det nationale Råd for Socialt Udsatte v. Kristian Würtz 

Rådmanden ønsker at dele viden og overvejelser fra sit seneste møde i det na-
tionale Råd for Socialt Udsatte. 

Hvordan kan aarhusianske erfaringer præge det nationale rådsarbejde? Kristian 
Würtz ønsker at inddrage det lokale Udsatteråd til debatoplæg om ny socialpolitik. 

Der bliver brug for lokale cases og igangsat prøvehandlinger. Gerne gode eksem-
pler på, hvordan man kan udforme moderne socialpolitik. 

Det bemærkes, at: 

- Det er positivt at inddrage lokale udsatteråd, og rådsmedlemmerne er glade 

for at spille ind tidligt i processen.  
- Det er vigtigt at komme så tæt på, at borgerne kan mærke, at det er dem, 

det handler om, og ikke bare organisationerne. Der må ikke blive for store 
afstande. Pas på med professionalisering af civilsamfundsorganisationer, og 
det er vigtigt at have blikket for de forskelligartede borgergrupper. 

- Der har været stor fokus på børn af udsatte voksne under coronakrisen, 
men bagved ligger en stor udskamning af forældrene. Der har vi ikke lykke-

des på voksenområdet.  
- Det er afgørende med involvering af de borgere/brugere, det handler om.  

 

Kristian Würtz vil komme med et bud på, hvordan Aarhus kan byde ind i proces-
sen og give det videre til Knud, som vil levere det ind i rådet. 

Når Udsatterådet inviteres tidligt ind i processen, forpligter det. Det skal drøftes 
på næste møde. 

 

10. Evt. 
 

På næste møde tages den sociale klausul op.  

Hvordan kan vi brede os ud over alle magistrater? Lange relationer med borgere 

og case-management skal tænkes ind igen. 

 

Hvis noget skal samles op på næste møde, opfordres medlemmerne til at sende 
en mail til Knud Aarup. 

 

Næste møde afholdes som udgangspunkt fysisk. Vi mødes hos Anders Sørensen 

ved Reden. 


