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Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 
2. Opfølgning på drøftelse af byudviklingsprojekter i Sydhavnen 

Sydhavnsprojektet er et spændende projekt. Der er ikke kommet store konflikter, 

da det stadig er meget nyt. Når man lytter til arkitekter, kan man høre, at der er 

gode intentioner for byudviklingen, men det skal følges et par år mere, inden man 

kan se, om den politiske beslutning om at involvere socialt udsatte kan holde. 
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Parter i Sydhavnsprojektet giver udtryk for, at det er nemmere at samarbejde 

med det kulturelle miljø end det udsatte miljø. 

Der er et stort incitament for at engagere socialt udsatte. Det er svært, men der 
gøres en stor indsats for at forstå, hvem de socialt udsatte er, og hvad de har 

med i bagagen. Der er en bekymring om, at involvering er nemmest i visions- og 

byggefasen, men er det balanceret, når bygningerne står færdigt? 

Sydhavnsprojektet er en god måde at byudvikle på, og det kan være et forbillede 

for andre byudviklingsprojekter, f.eks. Godsbanen og evt. også Kongelunden. 

Sydhavnen er mindst lige så spændende som Gellerup, og det er vigtigt, at kom-

munen også følger det efter implementeringsfasen. Byrådet skal også stå ved den 

politiske beslutning om at involvere socialt udsatte på sigt. Der er et stort ønske i 

rådet om, at evalueringen af Sydhavnsprojektet har et langsigtet perspektiv. 

 

Det besluttes, at Udsatterådet vil skabe opmærksomhed omkring problematikken 
og ønsket om en langsigtet evaluering af projektet. Det kan fx være ved at skrive 

en kronik med fokus på det sociale læringsperspektiv. 

 

3. Den sociale bæredygtighedsplan 
Driftschef Brian Kjærulff orienterede om den sociale bæredygtighedsplan. Der har 

været et udviklingsarbejde på hvert af fem spor, hvor der har været en inddragel-

sesproces. Herunder har der været afholdt gå-hjem-møder samt mulighed for at 

stille forslag. 

Ift. sporet om Bedre hverdag for aarhusianere med psykisk sygdom: 

På gå-hjem-mødet var fokus på forebyggelse og rettidig hjælp, herunder: 

- Rettidig ift. at møde borgeren inden problemerne har vokset sig for store, fx ved 

Psykiatriens hus og Sønder Allé. 

- Hvordan koordinerer og samarbejder vi på den rigtige måde. Ønske om at samar-

bejde mere med civilsamfundet. 

- Beskæftigelse og uddannelse: Det er et stort tema at kunne bidrage og være en del 

af fællesskabet.  

 

Ift. sporet om sporet om Flere hjemløse i egen bolig: 

På gå-hjem-mødet blev bl.a. drøftet: 

- Hvordan skaffer vi det passende antal boliger og de rigtige boliger? 

- Bolig er koblet med støtte, som er afgørende for, at det kan lykkedes. Boligforenin-

ger vil også gerne være med til at understøtte dagsordenen om at få flere hjemløse 

i egen bolig. 

- Forebyggelse af hjemløshed ved at gribe børn og unge i risiko – f.eks. ender ca. 10 

% af anbragte børn i hjemløshed 

- Uddannelse og beskæftigelse: Sydhavnen, småjobs og socialt frikort. Pant til pant, 

hvor der tilbydes afhentning af pant i elbil og Hus Forbi er gode eksempler. 

 



 

Tværgående møder  

Sociale forhold og Beskæftigelse
   

Referat Udsatterådsmøde 1. december 2020 

Udsatterådet vil blive inddraget i de dele, der er konkret besluttet i kataloget, 

f.eks. de sociale investeringsprojekter, og vil blive præsenteret for materialet.  

 

4. Sociale investeringsprojekter 
I løbet af efteråret 2020 har Aarhus Kommune i samarbejde med Rådet for Sociale Investeringer (i 

Aarhus), den nationale Sociale Investeringsfond, Hjem til Alle-Alliancen og Bikubenfonden arbejdet 

på at udforme to sociale investeringsprojekter målrettet unge hjemløse i Aarhus. Hensigten med 

begge projekter er at udvikle nye, virksomme Housing First-baserede løsninger, der kan bidrage til 

at realisere Aarhus Kommunes mål om at halvere antallet af unge hjemløse frem mod 2024.  

Driftschef Brian Kjærulff præsenterede de to projekter. Vedlagt er bilag om de to 

projekter (bilag 1 og 2). 

Bemærkninger: 

- Det er den rigtige vej at gå, men der er også mange benspænd, som vi skal i dialog 

om. 

- Er der støttemidler nok ift. de sociale investeringsprojekter? Der er et ønske om at 

drøfte, hvordan vi kan bidrage ind i hjemløseområdet med støtte – bedre mulighe-

der for at lykkedes. 
- Er der belæg for at nedlægge herbergpladser? Jf. gevinstberegninger i KRAKA rap-

port.  

- Hvordan sikrer man sig, at der ikke sker et målgruppeskred, så der ikke tages fat 
på en lettere målgruppe? 

o Tilbagebetalingsforpligtelse ligger i, at vi lykkedes med det. 
o Brian Kjærulff holder fast i målgruppe på Havnegade. Det kan være svært at 

definere klart, men der er sat kriterier for kendetegn ved målgruppen. 
o Omdefinering af §110 – hvor langt kan det række? Der ligger en værdi i at 

have sin egen bolig, hvilket forpligter.  
o Formand anerkender synspunkter og der er ingen tvivl om, at vi i for mange 

år har værnet om opbevaring. Ændringen af at skabe et hjem er det vigtig-

ste. 
- Der kan være bekymringer omkring sociale investeringsprojekter generelt, hvor 

den finansielle faktor bliver definerende – risiko for at den helhedsorienterede tan-
kegang forskyder sig til et enstrenget fokus på de mål, som man aflønnes efter. 

Opmærksomhed på, at man ikke udsluser det, som ikke er økonomisk rentabelt. 
Dog er der ikke umiddelbart bekymring ift. de to kendte cases. 

 

Brian vil gerne deltage på et senere møde og give en orientering om status på 

projekterne. 

 

5. Mødeplan 2021 
Forslag til mødeplan 2021 er vedlagt (bilag 3). 

Der var ingen bemærkninger til mødeplanen og planen blev godkendt.  

 

6. Status på involvering af socialt udsatte i Kongelunden  
Projektdirektør Alvaro Arriagada og konsulent Line Willacy orienterede om projektet i 

Kongelunden og involvering af socialt udsatte. 
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Præsentationen er vedlagt. 

Bemærkninger: 

- Alvaro Arriagada ønsker at komme i dialog med socialt udsatte. Området skal ikke 

kun være for naboer, men også for socialt udsatte. 

- Opfordring til at inddrage forening Gadeliv. Kontakt kan findes hos værestedet Jæ-
gergårdsgade ved Ove Abildgaard. 

- Det kan være svært at definere socialt udsatte – hvem er det? Kongelundsprojektet 
kan også inddrage sårbare udsatte fra sociale boligområder, lavtlønnede og en-

somme – hvordan kan man gøre det vedkommende og inkluderende? Opgaven er 
at understøtte mennesker i at skabe sociale relationer på tværs af sociale klasser.  

- Det er en interessant og stor opgave. Hellesteder er udviklet med udgangspunkt i 
udsattes behov. Erfaringerne viser, at det er en vanskelig opgave at give plads til 

socialt udsatte i byens rum. Det er vigtigt at invitere socialt udsatte tidligt ind i pro-

cessen for at opleve ligeværd i bybilledet. 
- Der opfordres til at tænke på tilgængeligheden. Hvordan tænkes de udsatte ind? 

Det kommer ikke af sig selv. Tilgængelighed i almene boligområder, psykiatrien og 
misbrugsmiljøet. Der kan være stor glæde ved at komme i området.  

- Obs på ulighed – der skal være lige adgang til bevægelse og sundhed – hvordan 
omformes det til virkelighed. Det skal prioriteres for at lykkedes.  

- Opfordring at lægge en social klausul på de foreninger, der byder sig ind i området. 
Det kan være med til at skabe incitamentsstrukturer for at have en social profil. 

o Forslag: Ombold kan være knyttet til AGF. Inden for handicapområdet er der 

set store gevinster ved at personer med handicap er sammen med ikke-han-
dicappede. 

o Der skal være et foreningsliv for alle voksne mennesker – ikke kun elite-
sport. 

- Opfordring til at kigge på naboskabet og det boligsociale arbejde. Der kan være en 
opfattelse af, at det kun er velhavende naboer, men der er også boligområder i 

nærheden med en stor andel af personer med ledighed og kroniske sygdomme.  

 

Det besluttes at dagsordenssætte projektet i Kongelunden igen om et halvt år for 

at følge det, herunder også en opfølgning på sociale klausuler. 

 

7. Evt. 

Der fremsættes et ønske i Udsatterådet om at kunne deltage på studieture ved at 

sende repræsentanter med.  


