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Indstilling 

 
Akut corona-trivselspakke  
 

 

1. Resume  

I indstillingen foreslås det, at der oprettes en akut corona-

trivselspakke, der skal finansiere en række konkrete initia-

tiver med henblik på at forebygge de negative konsekven-

ser af corona-krisen i form af ensomhed, utryghed, angst, 

depression, mistrivsel, social isolation mv. 

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

 

At 1) Der træffes principbeslutning om oprettelse af en 

akut corona-trivselspakke, 

 

At 2 Der etableres en hurtigtarbejdende tværmagistratslig 

arbejdsgruppe med kompetence til at koordinere og sam-

arbejde om de i bilaget skitserede projektideer, 

 

At 3) De respektive magistratsafdelinger sikrer den kon-

krete gennemførelse og opfølgning af elementerne i triv-

selspakken, 

 

At 4) Den centrale kriseledelse løbende orienteres om 

fremdrift og udvikling i projekterne,  

 

At 5) Der samlet afsættes 9 mio. kr. til en akut corona-

trivselspakke, 

 

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Borgmesterens Afdeling, Sociale Forhold og Be-

skæftigelse, Sundhed og Omsorg, Kultur og Bor-

gerservice, Børn og Unge samt Teknik og Miljø 

Dato Dato for fremsendelse 
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At 6) Udgiften på 9 mio. kr. finansieres i forbindelse med 

den samlede opgørelse af kommunens mer-/mindre udgif-

ter med håndteringen af COVID-19, og  

 

At 7) Byrådet forelægges en samlet opgørelse i forbindelse 

med regnskabsfremlæggelsen. 

 

3. Baggrund 

Corona-krisen har berørt os alle. Den har haft betydning 

for unge og gamle, for personer i arbejde og dem uden 

job, for skoleelever, institutionsbeboere, gymnasieelever 

og mange andre. Corona-krisen har skabt nye muligheder, 

åbnet for nye og innovative måder at arbejde på, anvist 

nye veje for dialogen til borgere mv. Men krisen har også 

ført til ensomhed, utryghed, angst, depression, mistrivsel 

og social isolation hos nogle borgere. 

 

Flere undersøgelser har påvist, at corona-krisen kan gøre 

os ensomme og skabe mistrivsel. Det gælder blandt andre 

forskningsprojektet, HOPE, ved Aarhus Universitet der un-

dersøger borgernes adfærd og konsekvenserne af epidemi-

ens udvikling. Projektet undersøger f.eks. borgernes men-

tale helbred og her viser det sig, at der, efter et dyk i 

sommerferien, nu er en tendens til at stadig flere, med en 

overvægt i gruppen 18-34 år, føler sig stadig mere en-

somme. 

 

De negative påvirkninger af corona-krisen ses måske tyde-

ligst hos vores udsatte borgere, der med efterårets og vin-

terens komme har udsigt til en endnu sværere tid.  

 

Nærværende indstilling indeholder forslag til en række ini-

tiativer, der akut kan forebygge yderligere mistrivsel. I 

den forbindelse bemærkes det, at der i det igangværende 

arbejde med den fælles ensomhedsplan i højere grad sæt-

tes fokus på indsatser på langsigtet, strukturelt plan. Erfa-

ringer fra den akutte trivselspakke vil kunne indgå i arbej-

det med planen. 

 

Trivselspakken skal finde anvendelse i forhold til beboere 

og brugere af kommunens mange institutioner, botilbud, 

aktivitetstilbud mv. – men initiativerne i trivselspakken fo-

reslås også rettet mod gymnasieelever, studerende, 
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frivillige besøgsvenner, selvhjælpsgrupper, ildsjæle i me-

nighedsråd og medborgerhuse m.fl. 

 

Det skal understreges, at initiativerne ikke er rettet mod 

medarbejdere internt i Aarhus Kommune. 

 

4. Effekt 

Oprettelsen af en akut trivselspulje og de inkluderede kon-

krete initiativer, skal være med til at afbøde de psykiske 

og sociale belastninger, som nogle mennesker oplever som 

følge af de restriktioner og forandringer corona-krisen har 

medført. Sigtet er at den mentale trivsel, for de personer 

som bliver omfattet af tilbuddene, bedres så man undgår 

ensomhed, depression angst mv. 

 

5. Ydelse 

Sociale Forhold og Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg, 

Kultur og Borgerservice, Børn og Unge samt Unge-krisele-

delsen har fremsendt en lang række konkrete forslag til 

initiativer, som kan realiseres med afsæt i en beslutning 

om at oprette en akut trivselspakke. 

 

Forslagene er sammenskrevet i vedlagte notat af 23. no-

vember 2020 ”Bruttokatalog med forslag fra magistratsaf-

delingerne til konkrete initiativer i en akut corona-trivsels-

pakke”. Det bemærkes, at bruttokataloget ikke er 

udtømmende. 

 

De foreslåede aktiviteter i bruttokataloget spænder meget 

vidt og meget bredt. Da forslagene netop er meget for-

skellige indholdsmæssigt, i forhold til målgrupper, aktivite-

tens varighed, økonomi mv., er der behov for en systema-

tisk og faglighed vurdering. 

 

Med henblik på en snarlig og ikke bureaukratisk igangsæt-

ning af konkrete initiativer foreslås det derfor, at der etab-

leres en faglig velfunderet og hurtigtarbejdende tværmagi-

stratslig arbejdsgruppe med kompetence til at koordinere 

og samarbejde om de skitserede projektideer for at undgå 

overlappende tiltag og sikre, at alle målgrupper nås. 
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Midlerne er forlods fordelt med 2,25 mio. til afdelinger 

med særlig borgnær kontakt – i alt 9 mio. kr. Fordelingen 

af de 9 mio. kr. skal ske med afsæt i følgende kriterier: 

 

 Initiativerne skal være konkrete og give umiddelbar 

værdi for borgerne. 

 Initiativerne skal have effekt på så mange borgere 

som muligt. 

 Initiativerne skal kunne iværksættes meget hurtigt 

– gerne inden årets udgang. 

 Initiativerne skal ikke have en længere varighed end 

sommeren 2021. 

 

Forslagene fra Unge-kriseledelsen skal, hvor det er rele-

vant, indarbejdes i afdelingernes egne forslag – f.eks. i 

forhold til de foreslåede initiativer fra Kultur-og Borgerser-

vice. Herudover skal Unge-kriseledelsen inddrages i priori-

teringen og agere som rådgiver og sparringspartner for ar-

bejdsgruppen. 

 

6. Organisering  

Ansvaret for den konkrete realisering af de udvalgte pro-

jekter foreslås at påhvile den magistratsafdeling, hvor 

ideen er initieret. Det forventes, at dette sker i tæt dialog 

med eventuelle anførte in- og eksterne samarbejdspart-

nere. 

 

Den centrale kriseledelse i Aarhus Kommune får til opgave 

løbende at følge den tværmagistratslige arbejdsgruppes 

arbejde med de forskellige elementer i trivselspakken og 

om nødvendigt koordinere ændringer i projekternes ind-

hold, snitflader, økonomi mv. 

 

7. Ressourcer 

Udgiften på 9 mio. kr. til realisering af den akutte trivsels-

pakke foreslås finansieret i forbindelse med den samlede 

opgørelse af kommunens mer-/ mindre udgifter med 

håndteringen af COVID-19. 

 

Midlerne foreslås fordelt med 2,25 mio. kr. kr. til hver af 

de magistratsafdelinger, der har en særlig borgernær kon-

takt, nemlig MBU, MSB, MSO og MKB. I alt fordeles der 

hermed 9 mio. kr. 
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Bilag  

Bilag 1: Bruttokatalog med forslag fra magistratsafdelin-

gerne til konkrete initiativer i en akut corona-

trivselspakke 
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