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Indsatsen for ensomme ældre i Aarhus Kommune 

 

I finansloven for 2019 blev der afsat varige midler med henblik på at styrke ind-

satsen for ensomme ældre i Danmark. Aarhus Byråd besluttede i juni 2019, at 

midlerne skulle resultere i en ensomhedsplan bestående af en række priorite-

rede indsatser og aktiviteter. Der blev peget på følgende grupper: 

 

“De ældste ældre./ Personer uden for arbejdsmarkedet. / Personer der har mi-

stet en ægtefælle. / Personer der har mistet syn eller hørelse. / Ældre mænd 

der bor alene.” 

 

Spg. 1) Vi vil gerne vide, hvad der er sket inden for de enkelte grupper? 

 

Efter corona blev der tillige udarbejdet en Covid-19 ensomhedsplan, der bygger 

på: 

 

- Indsatser og tilbud til ældre, der oplever psykisk mistrivsel 

- Indsatser og nye løsninger til ældre, der mangler fysiske mødesteder  

- Indsatser til ældre der begrænses i deres deltagelse i fællesskaber 

- Indsatser, der gør os i stand til løbende afdækning af behov og mulige løsnin-

ger, som vi ikke har i dag 

- Indsatser, der sikrer, at vi har kontakt til - og kan brobygge - ensomme ældre 

til de nye indsatser 

 

Spg. 2) Vi vil gerne vide, hvordan det går med disse initiativer? Herunder resul-

tater, erfaringer samt økonomi. 

 

Den 30. april 2020 blev vi af Sundhed og Omsorg orienteret om dette: “Byrådet 

besluttede i maj 2019, at midlerne skulle udmøntes i en ensomhedsplan be-

stående af en række prioriterede indsatser og aktiviteter. Covid-19 har udsat 

implementeringen af enkelte dele af planen, så der er 1 mio. kroner, der ikke 
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kan bruges i år, i forhold til de planlagte aktiviteter. Dem foreslår Sundhed og 

Omsorg derfor sættes i spil i en særlig Corona- ensomhedsforebyggelsesplan for 

ældre borgere i Aarhus. Og til den plan vil vi gerne have udvalgets input.”  

 

Spg. 3) Vi vil gerne spørge, om der med dette er disponeret over alle ensom-

hedsmidler for 2020? 

 

Spg. 4) Afslutningsvis vil vi gerne vide, om der er initiativer på vej, som ikke er 

beskrevet, men som bl.a. coronatiden har inspireret til? 
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