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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Der var ønske om opfølgning på sidste mødes drøftelse om evaluering/læring af 

byudviklingen i Sydhavnen. Dette bliver dagsordensat på næste møde i december. 
I forlængelse af drøftelsen af byudviklingen i Sydhavnen er der planlagt et oplæg 
om byudviklingen i Kongelunden. 

Punkt om Socialtandplejetilbud tilføjes under Evt. 

 

2. Budgetforlig 2021 
Erik Kaastrup-Hansen orienterede om budgetforhandlingerne i forhold til udsatte-

området. Præsentationen er vedlagt. 

Dato:  

Tid:  
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- Skatteborgerne bidrager til budgetforliget med en skattestigning. Derfor står Ven-

stre udenfor forliget.  

- Forliget giver en håndsrækning til Værestedet, så det kan fortsætte med uændrede 

rammer. 

- Pitstop får også midler til at permanentgøre omsorgstilbuddet. Det er en større og 

vigtig opgave, men desværre er det ikke helt nok midler. Regionen skal derfor op-

fordres til at supplere med deres bidrag.  

- Der tilføres midler til skæve boliger på udsatteområdet. 

 

Bemærkninger: 

- Flere tilkendegiver, at de er tilfredse med budgetforliget. Det har stor betydning 

med finansiering af gadesygeplejerske og fastholdelse af værestedet samt perma-

nentgørelse af Pitstop. Niels Bjørnø er glad for flytning af døgnvarmestue til Gods-

banen.  

- Det er ikke nok med midler til at bygge skæve boliger. Husk også midler til ansætte 

kvalificeret personale som fx bostøttemedarbejdere.  

- Rapport fra KRAKA er skræmmende økonomisk set, men det betyder ikke, at Hou-

sing First (HF) ikke er en god model. Implementering af HF kræver flere midler til 

bostøtte.  

- Der spørges ind til, hvordan hele demografireguleringen ser ud. Demografimidler er 

også tænkt til bostøtte. Det hele går til det specialiserede socialområde.  

- Appel til Region Midtjylland om bidrag til pitstop: Det samme ønske gælder for til-

buddet i Social Sundhed, der i høj grad også ligger i regionens kerneopgave. Regio-

nen tager godt imod tilbud, så længe det er gratis. Kristina Louise Bliksted ønsker 

gerne hjælp til at få regionen i tale ift. at bidrage til tilbud i mellemrummene. Det 

er særlig vigtigt under corona-pandemien, hvor der opleves en ekstrem stor social 

slagside, hvis man ikke kan samarbejde i mellemrummene.  

- Erik Kaastrup-Hansen håber på en god dialog med regionen om mellemrummene. 

Det er en god anledning ved samarbejdsaftale for kommende budgetperiode. Regi-

onen fik 126 mio. kr. til psykiatriløft permanent, hvor ønsket er, at nogle af dem 

kan bruges i mellemrummene.  

- Brobyggerne udløber ved årets udgang, og der spørges ind til, om der er sikring 

for, at de fortsætter. Det er stadig under afklaring, hvorvidt og i givet fald hvordan 

de to brobyggerstillinger i indsatsen om Brobygning i psykiatrien videreføres i 

2021. 

 

3. Grønlændersituationen på Klostertorv 
Der er sket en udvikling hen over sommeren omkring Klostertorv, hvor det pri-

mært er grønlændere, der er på torvet. Der er et stigende misbrug af hårde stof-
fer blandt grønlændere, og det er en svær udfordring at hjælpe dem.  

Bemærkninger: 

- Det grønlandske hus er meget opmærksomme på situationen. Der opleves store 

udfordringer med nytilkomne grønlandske borgere, der falder udenfor samfundet. 

De er præget af omfattende sager, når de ankommer, og der findes ikke den rette 

modtagelse og hjælp. Det Grønlandske Hus har en enkel gademedarbejder, som 

har svært ved at varetage den store opgave alene. Der har været aflysning af soci-

ale arrangementer (fx Café Kammak pga. corona), og Klostertorv er blevet et nyt 

samlingssted. 
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- Kofoeds Skole har tilbudt en medarbejder fra Kofoeds skole til at gå med gademed-

arbejderen fra Det Grønlandske Hus, så vedkommende ikke går alene. 

- Situationen omkring den utilstrækkelige modtagelse af grønlændere er bekym-

rende. Det skal der arbejdes videre på mellem MSB, borgerservice og Det Grøn-

landske Hus. Erik Kaastrup-Hansen vil bede nogen i forvaltningen om at kontakte 

Tanja Nielsen for at gå videre med det. 

- Mange udsatte unge, der kommer, kan ikke det danske sprog. Deres uddannelses-

niveau er lavt eller de har en uddannelse, som ikke kan anvendes i Danmark. 

- En bedre modtagelse og integrationsindsats vil gøre en fremtidig forskel, men der 

er et stort gadeproblem nu og her, som skal håndteres mere akut. Der er allerede 

velfungerende fælles indsatser med kommunen omkring Klostertorv. Kirkens Kors-

hær har dialog om, hvad de har brug for og hvad de kan gøre for dem på Kloster-

torv, men der en restgruppe (primært grønlændere), som de ikke lykkedes med at 

hjælpe. 

- Denne sommer er mange grønlændere døde i miljøet pga. selvmord og misbrug. 

Derfor har de brug for et fællesskab og samlingspunkt på Klostertorv. Selvmords-

bølge og opgivenhed smitter blandt dem, der samles. 

- Det opsøgende gadeplan har ikke mange muskler/ressourcer. Erfaring fra Reden vi-

ser, at grønlændere er en anden målgruppe end klassisk udsatte, da de ikke forstår 

at bruge det offentlige system. Reden oplevede, at ca. 55 % var grønlændere på 

etablerede nødpladser. Der ses problemer med vold, også blandt yngre. 

- Kofoeds Skole har en grønlænder ansat, som er kobling til beskæftigelse i MSB. Co-

rona-situationen har stor betydning for tendensen til øget misbrug, hvor der opsø-

ges fællesskab i kredse med misbrug.  

- Der er ofte en stor skam forbundet med hårde stoffer blandt grønlændere, hvilket 

gør det svært at få igangsat en misbrugsindsats, inden det er kørt helt af sporet. 

- De grønlændere, der bliver misbrugere, har ofte traumer med sig i bagagen. Psyko-

log fra Det grønlandske hus kan lindre problematikkerne, men det er ikke tilstræk-

kelig hjælp. Det er en udfordring at henvise til psykiatrien, da psykiatriske behand-

lingstilbud ikke er målrettet eller virker på grønlandske borgere.  

- Der advares om, at den grønlandske handel flyttes fra Aalborg til Aarhus, hvorved 

der kan forventes større tilflytning. Det skal gribes kraftigt an og etableres samar-

bejde med civilsamfund om at modtage grønlændere. Der skal afsættes tid og kva-

lificeret tolk. 

- Der skal først og fremmest være fokus på den konkrete indsats til den hårdest 

ramte gruppe, men også et helhedsorienteret fokus på forebyggelse og modta-

gelse. Der skal tages kontakt til Center for Mestring under Job, Udsatte og Social-

psykiatri i MSB, der allerede arbejder med udsatte unge grønlændere (fx de sociale 

viceværter), så de tages i ed. 

 

Udsatterådet vil gå sammen med MSB om at udvikle en helhedsorienteret grøn-

landsplan. Grønlændere skal have ret til et integrationsforløb. Hvis det kan laves i 

løbet af de næste 9 måneder, kan det komme med i budgetlægningen for 2022. 

Erik Kaastrup-Hansen giver tilsagn om at bruge energi på fælles udviklingsarbejde 

fra forvaltningen.  

Det aftales, at der bliver en fornyet drøftelse på næste møde på baggrund af en 

kortlægning af problemet. Erik Kaastrup-Hansen får nogen til at kigge på det i 

MSB. 

Det kan evt. også løftes ind i det nationale udsatteråd via Kristian Würtz og Chri-
stina Strauss. 
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4. Opfølgning på hjemløseplanen 
Udsatterådet er skeptiske overfor hjemløseplanen og understreger, at midlerne 

bør følge de hjemløse. Der skal afsættes flere midler til bostøtte, og HF-strategien 
bør ikke føre til besparelser. Det kan ikke løses på kommunalt plan. 

Erik Kaastrup-Hansen pointerer, at vi skal være bedre til at flytte midler mellem 

sektorer, men ser mere positivt på KRAKA rapportens resultater. Det understre-
ges, at faglighed og omstilling skal løftes.  

 

5. Opfølgning på afrusningstilbud i Aarhus Kommune 
Michael Alber orienterede kort om opfølgningen på afrusningsmulighederne i Aar-

hus, hvor baggrunden for lukningen af afrusningspladser på Østervang er under-
søgt.  

I dag er der afrusningstilbud på Skejby og Pitstop, men der mangler støtte, når 

man udskrives. 

Næste skridt er at invitere Helene Bygholm Risager ind i drøftelsen. Indsatserne 
hænger sammen på mange måder, men der er også steder, hvor det ikke gør. 

Også regionen skal inviteres med ind i drøftelsen. Det aftales, at der følges op på 
drøftelsen et senere tidspunkt. 

 

6. Landspanelsmøde ved Rådet for Socialt Udsatte 

Opsamlingsmateriale er rundsendt på mail samt vedlagt som bilag til orientering. 
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål. 

Det bemærkes, at der er gode intentioner med landspanelet. Det er vigtigt, at vi 
deltager fra Aarhus, men deltagerne havde ønsket et større udbytte af mødet. 

 

7. Opfølgning på møde med Handicaprådet 
Knud Aarup orienterede om møde med Handicaprådet. 

Det aftales, at formandskabet fra Handicaprådet inviteres til et møde i det nye år 
for at drøfte, hvordan samarbejdet kan øges. 

 

8. Evt. 
Tilbud om Socialtandpleje drøftes. Der er lige kommet en vejledning til det nye 
lovforslag om socialtandlæge. Det er vigtigt, at der kommer information ud til bru-

gerne om tilbuddet, og der er fokus på at sikre tilgængelighed. 

På et kommende møde kan der gives en orientering om, hvordan socialtandpleje-
tilbuddet indfases og rådet kan komme med input til den igangværende dialog om, 

hvordan tandplejeområdet løftes.  
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Kapaciteten forventes ikke at kunne øges tilstrækkeligt med de ekstra midler, men 
det er en hjælp i den rigtige retning.  

 

Christina Strauss orienterede om en øget opmærksomhed på den somaliske 

gruppe, hvor hårde stofbrugere er vokset markant. Det er tydeligt i nåleparken og 
på værestedet. Der ses også et øget salg af stoffer blandt denne gruppe. 

Det kan evt. tages op tilsvarende de udsatte grønlændere. 

 

Næste møde er d. 1. december kl. 10.30-13.00 og afholdes i Domkirkens sogne-

gård ved Mette Birk. 

 

 


