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Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt.  

 

Anders Sørensen fortæller om Reden Aarhus. Den største problematik blandt kvin-
der i Reden er misbrug med gråzone til prostitution. Der er kommet midler til et 

projekt om sugardating/digitale gråzoner blandt unge, hvor der bl.a. skal være 
undervisning i folkeskole og jobcentre. Anders fortæller også om en exit-pakke 
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med fokus på opsporing og vidensindsamling. Det er svært at finde pålidelige tal 
pga. manglende samarbejde på tværs og fragmenterede mindre vidensindsamlin-

ger. 

På baggrund af Anders’ orientering aftales det, at temaet om hjemløse kvinder 
med misbrug og prostitution skal bringes ind i 6-by netværket. 

Knud vil gå videre med det og rette henvendelse til Kira West. 

 

 
2. Velkommen til Tanja Nielsen fra Det Grønlandske Hus 

Tanja bydes velkommen. Det er rigtig godt, at der er kommet et nyt medlem, der 

kan bringe udsatte grønlænderes perspektiv ind i rådet. 

 

3. Byudviklingsprojekter og rum til socialt udsatte 
Bente Lykke Sørensen, chef i Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger, MTM, 

giver en status på arbejdet med at skabe plads til socialt udsatte i kommunens 

byudviklingsprojekter, hvor der sælges byggeretter til private bygherrer, som er 

tilfældet i Sydhavnen og Aarhus Ø. Bentes opgave er i denne forbindelse at om-

forme de politiske visioner i byudviklingen og skabe de rigtige rammer. Helheds-

planerne ligger ikke i Bentes område.  

Præsentationen vedlægges. 

Bemærkninger fra rådsmedlemmer: 

- At skabe rum for socialt udsatte har været den sværeste dagsorden for entreprenø-

rerne. Der er etableret rammer og givet hensigtserklæringer om samarbejde med 

de socialt udsatte, men det er små aftaler. Samarbejdet mellem erhvervslivet og 

socialt udsatte kan blive besværligt, når byggeriet er færdigt. Hvad forpligter er-

hvervslivet sig til udover hensigtserklæringer? 

o Det er ikke nok med sydhavnspedeller og andre små aftaler. Succeskriteri-

erne må ikke blive for enkle. 

o Det må ikke kun være beskæftigelsesdagsorden – der er også rummelighed 

og værdighed 

- Det er problematisk at samle kreative og socialt udsatte samme sted og ikke skelne 

mellem de to grupper. De kreative er stærke stemmer, og de er nemmere at give 

plads til for bygherrerne samt et nemmere forum for frivillighed.  

- Udsatterådet efterspørger en procesevaluering med fokus på, hvordan det lykkedes 

at skabe plads til socialt udsatte. En procesevaluering som socialt udviklingsprojekt 

er ikke i gang, men der er lavet et tværgående samarbejde fra start, hvor kræf-

terne arbejder i samme retning. Udsatterådet ønsker at følge, om/hvornår det bli-

ver for svært for erhvervsdrivende at tage det sociale ansvar. Det er en eksempla-

risk model, som er vigtig at lære af. Hvis det bliver en succes, skal det gerne ud-

bredes. Hvordan sikres læring af dette? Knud udarbejder et udkast til en henven-

delse til Borgmester Jacob Bundsgaard vedr. evaluering, som tages med på næste 

møde. Drøftelsen genoptages på næste møde. 

- Udsatterådet vil gerne invitere Bente igen, når processerne om peer 3 er på plads. 
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4. Input til processen i det nationale Råd for Socialt Udsatte  

Udsatterådet er inviteret af rådmanden til at bidrage til udviklingen af ny socialpo-

litik i det nationale udsatteråd. Det drøftes, hvilke socialpolitiske initiativer eller 

indsatsområder fra Aarhus, der kan bringes ind i det nationale udsatteråd. 

Housing First: 

- Der er gode strømninger med Housing First. Vi skal sikre tempoet, hvor forsorgs-

hjem ikke omlægges for hurtigt.  

- Der er gode tendenser i kommende bæredygtighedsplan over 10 år.  

- Udsatterådet anbefaler en god dialog om, hvordan vi gør det stille og roligt, så de 

udsatte kan følge med. 

- På samme måde som psykiatrien kræver en 10 års-plan, kræver hjemløseområdet 

en 10 års-plan fremfor akutte hurtige beslutninger. 

 

Indsats rettet mod 15-23 årige i Unge, Job og Uddannelse: 

- Det er godt med fokus på 15-23 årige, så overgangen ved 18 år bliver mindre. 

- Der skal dog stadig være et øget fokus på opsamlingsapparatet til unge og styrket 

forebyggende indsatser og sammenhæng blandt indsatser 

 

Fokus på byudvikling og skabe plads til socialt udsatte.  

- Der er et tværgående samarbejde fra start om at skabe plads til socialt udsatte i 

Sydhavnen. Der er f.eks. etableret et advisory board, hvor SAND er repræsenteret.  

 

Derudover bemærkes følgende problematikker omkring socialpolitikken: 

- Det er vigtigt at have fokus på skolefravær i det socialt forebyggende arbejde, og 

der skal sættes tidlig ind. Det er negativt at sanktionere familier, hvor børn har højt 

skolefravær. 

- Der bør være opmærksomhed på, at kontanthjælpsloftet fjerner boligsikring. Soci-

alt udsatte har ikke længere råd til en bolig i Aarhus, og nye almene boliger er også 

dyre. Sidste år flyttede 1400 personer ud af Aarhus pga. for dyre boliger.  

- Der efterspørges en afrusningsstrategi. Appel til, at sundhedsvæsnet accepterer 

substitutionsbehandling – kan en kombination af Skejby og PitStop hjælpe på af-

rusningsstrategien i Aarhus. Sygeafdeling mangler på Østervang, hvor der også var 

mere end substitutionsbehandling.  

o Det aftales, at der skal laves en nærmere kortlægning af indsatsen. Findes 

der tal om indsatsen? Hvad var begrundelsen for at lukke sygeafdelingen? 

Det tages op på næste møde. 

 

Opsamlende brev til rådmand Kristian Würtz sendes til rådet først 

 

5. Aarhus Kommunes afrusningsstrategi og muligheder 
Michael Alber ønsker en drøftelse i rådet om afrusningsstrategien i Aarhus 
Kommune. 
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Punktet blev drøftet under ovenstående punkt 4. 

 
6. Notat om corona-krisens erfaringer og status ved rådsmedlemmer 

Punktet blev udsat. 

  

7. Høringssvar til Byrådsindstilling vedr. etablering af nye pladser på 
Oddervej og Nygårdsvej 

Høringen er sendt ud til rådsmedlemmerne. 

Indstillingen ser fornuftig ud, og der er behov for pladserne. Det besluttes, at 
der ikke sendes et høringssvar fra Udsatterådet. 

 

8. Høringssvar til Byrådsindstilling vedr. årlig opfølgning på Masterpla-

nen 
Høringen er sendt ud til rådsmedlemmerne. 

Det drøftes, at der bl.a. er for lidt fokus på unge hjemløse med meget kom-
plekse problemstillinger.  

Der er fortsat behov for at udbygge den socialfaglige bostøtte i indsatsen. I 
den forbindelse er Rådet bekymret for, at man ikke har betragtet bostøtte som 
en kritisk indsats under nedlukningen i corona-krisen. 

Der udarbejdes et høringssvar på baggrund af drøftelsen, som også sendes ud 

til rådet. 

 

9. Evt. 
Mødested næste gang bliver på Jægergården. 

 


