
Aarhus, den 20. oktober 2020 

Supplerende 10 dages forespørgsel til Rådmandens besvarelse af den 7. oktober 2020 
vedrørende kommunens indsatser mod ærerelaterede vold og konflikter: 

1: Af besvarelsen fremgår ikke hvilke konkrete indsatser kommunen tilbyder, men alene 
beskrivelse aftalens indhold. Der anmodes derfor om en oversigt over de konkrete initiativer 
TÆK tilbyder. 

2:  Af besvarelsens pkt. 3 fremgår, at den opsøgende indsats er rettet mod egne 
medarbejdere, og ikke mod de borgere der måtte have brug for indsatsen. Har der været 
planlagt en systematisk undervisning af frontmedarbejdere og i bekræftende fald, ønskes 
oversigt over den undervisningsrunder der har fundet sted fordelt ud på de forskellige 
afdelinger. Ligeså ønskes besvaret om disse frontmedarbejderne i så fald også sikkerheds 
certificeret med henblik på at analysere, vurdere sikkerheden samt lave en handleplan på 
baggrund af sikkerhedsrisikoen?  

3: Af besvarelsens pkt. 5 fremgår at, TÆK har udarbejdet en beredskabsplan for æresrelatere-
de konflikter og negativ social kontrol målrettet afdelingsledere og front-medarbejdere i MSB. 
Denne beredskabsplan bedes vedhæftet denne besvarelse. 

4: Af besvarelsens pkt.  6 og 7 fremgår, at forvaltningen har haft kontakt med 147 borgere på 
3 år, og at af disse er 20 registreret som værende i tvangslignende forhold. Det fremgår ikke 
af besvarelsen om de 20 borgere er støttet ud af deres tvangssituation. Rådmanden bedes 
oplyse, om og hvordan disse konkrete 20 sager er blevet håndteret. 

5: Af besvarelsens pkt. 9 fremgår at TÆK har et godt og velfunderet samarbejdet med Etnisk 
Konsulent Team (Københavns Kommune), RED både rådgivningen og RED safehouse, samt 
almene krisecentre. Der anmodes om en komplet liste over hvem vi tværsamarbejder med og 
hvad det tværsamarbejder består af? Ligeså ønskes besvaret om eks. krisecentre også tilbydes 
sikkerhedscertificering som nævnt i spørgsmål 2. 

6: Rådmanden bedes oplyse, hvor meget brugerinddragelse der i en den metodiske 
fremgangsmåde hos TÆK og de lokaler projekter. Ligeså bedes oplyst, om der er etableret en 
form for brugerråd/advisory board? I bekræftende fald, bedes oplyst hvordan det brugerråd er 
sammensat, gerne fordelt på køn, alder og etnicitet. 

7: På baggrund af forvaltningens svar, har ut. forsøgt at finde information om TÆK på 
kommunens hjemmeside, og kan konstatere at det er meget svært at finde informationerne let 
tilgængelig. Hvordan vil rådmanden sikre en lettere tilgang til informationerne både til brugere 
men også til faglige samarbejdspartnere?  

8: Det fremgår af besvarelsen, at man afventer en evaluering af TÆK indsatsen. Hvordan og 
med hvilke organisationer planlægges udarbejdelsen af evalueringen, og hvordan sikrer man, 
at følge op på, og dokumentere om indsatserne er virkningsfulde?  

 

På forhånd tak for hjælpen 

Almaz Mengesha 

Venstre 


