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Notat 
 
 
 
 
 
 
Svar på 10 dags forespørgsel fra Enhedslisten/Viggo Jonasen 
 
Viggo Jonasen har fremsendt 10 dages forespørgsel vedrørende hjemløse og 
Aarhus kommunes Corona – indsats. Det fremsendte spørgsmål besvares i 
dette notat. 
 
 
 
 
Spørgsmål: 
Hjemløse og Aarhus Kommunes Corona-indsats 
De hjemløses organisation SAND har i nyhedsbrev skrevet, at Aarhus 
Kommune har valgt at stoppe med at tilbyde test for Corona til alle hjemløse, 
social udsatte og misbrugerne på væresteder, varmestuer og herberger mv. 
 
Rådmanden bedes orientere om kommunens beslutninger og praksis på 
området. Vi vælger at spørge specifik til indsatsen i forhold til hjemløse.  Vi 
spørger til indsatsen i forhold til de to øvrige kategorier, eftersom ikke alle 
udsatte er hjemløse og ikke alle stofbrugere er hjemløse. 

 
 
Svar: 
Det er ikke kommunen, der har opgaven med at teste borgerne.  
Det er regionen, der er ansvarlig for tests og teststrategi, og som laver afta-
lerne med de private test-firmaer om at tilbyde tests. Vi i kommunen samar-
bejder selvfølgelig tæt med regionen omkring implementeringen, når beslut-
ningerne er truffet.  
  
Kommunen har altså ikke truffet en beslutning om at teste borgere på herber-
ger og væresteder til at begynde med, og der er i sagens natur heller ikke 
truffet nogen kommunal beslutning om at lade være med dette. 
   
På nuværende tidspunkt er det regionens vurdering, at personalet på de for-
skellige kommunale tilbud, såvel i MSO, MBU og MSB skal prioriteres i forbin-
delse med testning, da man vurderer, at medarbejderne udgør den største 
risiko for smitte og smittespredning. Derfor testet medarbejdere lige nu. Sund-
hedsmyndighederne anbefaler, at medarbejdere der er fysisk på arbejde, la-
der sig teste en gang om ugen. Dette er heller ikke en kommunal beslutning. 
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En del af den tidligere aftale med SOS inkluderede de mobile testvogne, som 
tidligere har været brugt til at teste borgere lokalt, herunder borgere på være-
steder og herberger. Som bekendt er opgaven med test nu, efter en uges 
pause pga. planlægning med ny leverandør, overgået til Falck. Vi har nu fået 
mulighed for at teste både medarbejdere, socialt udsatte, hjemløse og borgere 
med misbrug som opholder sig på de sociale tilbud herunder væresteder, her-
berg, forsorgshjem og Rusmiddelcenter, når testbilen kommer forbi, i aftalte 
tidsrum. 
  
Hjemløse borgere kan naturligvis også benytte sig af testcentrene på samme 
måde som alle andre borgere, og alle borgere kan få tilbudt enten en PCR 
eller Kvik test. Der er netop oprettet et nyt Kvik-Testcenter, uden tidsbestilling, 
af Falck på Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C, dette lig-
ger geografisk tæt på sociale tilbud for udsatte og hjemløse. Desuden kan 
borgere benytte den mobile PCR-testvogn, uden tidsbestilling, den står på 
skiftende adresser alle ugens dage i udsatte boligområder.  
  
Heldigvis kan vi glæde os over, at der indtil videre ikke har været væsentlige 
smitteudbrud blandt hjemløse borgere i Aarhus. Det er en situation vi har fulgt 
tæt, og vi har fortsat en konstant opmærksomhed omkring miljøet og borger-
nes situation i det. 
 


