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Referat af møde i udsatterådet 11/2 2021 

 

 

Mødedato: 11. februar 2021 

Mødested: Online via Teams 

Deltagere: Sandy Madar (SM) 

Michael Alber (MA) 
Mette Jensby Mortensen (MJM) 

Knud Aarup (KAa) 
Christina Strauss (CS) 

Anders Sørensen (AS) 

Niels Bjørnø (NB) 
Anders Mathiassen (AM) 

Tanja Nielsen (TN) 
Palle Eli Jensen (PEJ) 

Ida Louise Jervidalo (ILJ) 
Jan Houborg Andersen (JHA) 

Mette Birk (MB) 
Kristina Louise Bliksted (KLB) 

Gert Landgren Due (GLD) 

Susanne Corydon Harritsø (SCH) 
Ellen Pedersen (EP, referent) 

 
 

Desuden deltog Kristian Würtz (KW) og  
Erik Kaastrup-Hansen (EKH) under 

punkt 4. 
 

 

Fraværende:  

Kopi til:  

 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

Ingen bemærkninger 
 

2. Godt nytår og præsentationsrunde 

Runden havde fokus på COVID19, drøftelserne er der-

for placeret under punkt 5.  
 

3. Udsatte grønlændere – opfølgning 

Tanja Nielsen og Nils Bjørnø orienterede om status, 

erfaringer og indsatser for målgruppen. I forlængelse 

af præsentationerne (plancher vedlagt) fremhævedes 
bl.a. flg. opmærksomhedspunkter 

SOCIALE FORHOLD OG 
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Ellen Pedersen 
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• Der er brug for at styrke modtagelsen af grøn-

landske medborgere. Borgerservice henviser til 

MSB for relevant hjælp. Men digitalisering van-

skeliggør opsporing af, hvem der har behov for 
hjælp, fordi den medfører mindre personlig 

kontakt 

• Indsatser for de mest udsatte virker bedst, når 

de foregår med udgangspunkt i nære fællesska-

ber, som anerkender de grønlandske medbor-
geres baggrund og kultur 

• Beskæftigelse er vigtigt. Mange har taget ud-

dannelse og har haft arbejde i Grønland. Det 

kan være svært at omsætte erfaringer og kom-

petencer på det danske arbejdsmarked. Der er 
brug for mere samarbejde med virksomheder 

om at få dem i beskæftigelse (igen) 

• De kommende boligsociale helhedsplaner kan 

være et afsæt for at styrke indsatsen, fx ved at 

gøre fællessekretariaterne opmærksomme på 

problemstillingerne, herunder værdien af nære 
fællesskaber jf. ovenfor. Gerne kobling til den 

sociale bæredygtighedsplan 

 
 

4. Orientering om bæredygtighedsplan  

KW orienterede om planen, primært med fokus på 

hjemløshed og psykiatri. Bæredygtighed både i faglig 

og i økonomisk forstand. Baggrunden er et voksende 

behov for hjælp fra sociale indsatser kombineret med 
en øget kompleksitet i de udfordringer, borgerne har. 

 

Overordnet set var der ros til visionerne og specielt de 

faglige strategier i planen. Bl.a. kvitteres der for, at 

planen fokuserer på vejen ud af social udsathed.  
 

Derudover blev der peget på bl.a. følgende  

• OBS at økonomisk bæredygtighed ikke må 

vægtes på bekostning af social bæredygtighed 

• Civilsamfundet er vigtig medspiller, det bør med 

i de politiske visioner for planen 
• Vigtigt at få virksomhederne med for at styrke 

beskæftigelsesperspektivet 

• Socialt frikort er et vigtigt men administrativt 

besværligt. Det kan hæmme udbredelsen 
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• Samarbejde på tværs af magistratsafdelinger 

og sektorer er nødvendigt for at lykkes. Der 

skal også fokus på det, der peger ud over MSB 

• Forebyggelse er vigtigt – der er fx klar sam-
menhæng mellem dårlig trivsel i skolen og se-

nere sociale udfordringer 

• Investeringstanketang og planer om at søge 

fonde er en reminder om nødvendigheden af, at 

alle bidrager 
• Godt at plejetilbud er med i planen 

 

KW: Enig i vigtigheden af, at civilsamfundet er en vig-

tig medspiller. En skam, hvis man ikke synes, det er 

med i planen. Det samme mht. virksomhederne – min 
erfaring er, at der er mange, der gerne vil medvirke. 

Mht. økonomi så vil vi med investeringsmodellerne 

gerne demonstrere, at der (også) er god samfunds-

økonomi i at investere i socialpolitik. Ikke mindst 

overfor de landspolitiske beslutningstagere. 

 
EKH vedr. socialt frikort: Status er, at 240 har fået 

bevilget socialt frikort. De 25 af dem er kommet i job. 

Vi ser også gerne, at flere gør brug af muligheden. 

 

Den sociale bæredygtighedsplan er p.t. i høring. KW 
opfordrede mødedeltagerne til at rette henvendelse og 

aftale et mød, hvis de har input til planen. Gerne med 

deltagelse af borgere/brugere. 

 

Beslutning: MA og KAa laver udkast til høringssvar og 
sender til mødekredsen med udgangen af februar. 

Evt. bemærkninger indarbejdes.  

 

Frist for afgivelse af høringssvar er 2. marts kl. 10.00. 

 

Bæredygtighedsplan, kort udgave: 
 https://www.aarhus.dk/media/56594/den-sociale-ba-

eredygtighedsplan-kort-fortalt-version-7.pdf 

 

 

Bæredygtighedsplan, fuld udgave: 
https://www.aarhus.dk/media/57020/baeredygtig-

hedsplan-samlet_2021.pdf 

 

https://www.aarhus.dk/media/56594/den-sociale-baeredygtighedsplan-kort-fortalt-version-7.pdf
https://www.aarhus.dk/media/56594/den-sociale-baeredygtighedsplan-kort-fortalt-version-7.pdf
https://www.aarhus.dk/media/57020/baeredygtighedsplan-samlet_2021.pdf
https://www.aarhus.dk/media/57020/baeredygtighedsplan-samlet_2021.pdf
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5. Status på COVID 19 

Udfordringer, erfaringer og praktiske løsninger 
 

MJ: Vi har kontakt til hovedparten af vores brugere. 

Der har været corona-udbrud, bl.a. er Gellerup hårdt 

ramt. Vi passer på, holder afstand prøver at give os 

mere tid til den enkelte. 
 

JHA: Vi holder åbent. Vi ændrer på udnyttelse af rum, 

placering af møbler m.v. for at sikre nødvendig fysisk 

spredning. De unge hjælper også til ved at aftale ind-

byrdes fordeling pr. sms, inden de går ind. Vi har også 
street food træf. 

Vi har oplevet 28% stigning i antal brugere efter ned-

lukning, vi oplever at være livline. VUC har hjulpet ift. 

at understøtte HF-studerende i at fortsætte. 

 

TN: Medarbejderne er sendt hjem. Samtaler med bru-
gerne foregår telefonisk eller på udendørs gåture. Det 

er svært for vores brugere at undvære fællesskabet, 

vi får derfor mange telefonhenvendelser. 

Smittespredningen har været lav. Brugerne har erfa-

ringer med at håndtere epidemier og passer godt på. 
 

PE: Flere frivillige melder sig. Der er flere ensomme 

under nedlukningen. Røde Kors og Bedre Psykiatri 

samarbejder om at skaffe besøgsvenner, det er svært 

pga. COVID19. Psykiatrisk Hospital sørger for, at be-
søgsven-ordning fortsætter, også efter udskrivning. 

Flere henvender sig vedr. senfølger efter seksuelt mis-

brug, bl.a. grønlændere. 

 

ILJ: Der er p.t. ingen beskæftigelsesindsats. Antallet 

af underretninger vedr. børn falder, det gør det svært 
at nå ud til familier i risiko. 

 

GLD: Enig vedr. udsatte familier. 

Der er mange COVID19-udbrud på bostederne. Det er 

svært/umuligt for beboerne at forstå og overholde ret-
ningslinjerne. En øget personalegennemstrømning på 

grund af sygdom skaber yderligere pres.  
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For nogen har det været ok med et lavere aktivitetsni-

veau, men hvis det varer for længe, bliver det svært, 

når der skal genåbnes. 

 
MA: Vi opretholder indsatser for elever i socialafdelin-

gen, mens indsatsen er suspenderet på beskæftigel-

sesområdet. Vi forsøger dog også at fastholde kontakt 

og i et vist omfang tilbud til kursister, som er visiteret 

til beskæftigelsesindsatser. 
Medarbejderne er blevet mere digitale, det har bl.a. 

betydet bedre kontakt til grønlænderne på Kloster-

torv. Her er et potentiale, vi også skal dyrke frem-

over. 

 
SM: Vi får mange telefoniske opkald fra bekymrede 

pårørende.  

Alle frivillige er sendt hjem, kun ansatte og praktikan-

ter møder ind. Den opsøgende kontakt er vigtig, men 

svær p.t. Bl.a. søges den opretholdt overfor bo-forme, 

ligesom det landsdækkende rejsehold for indsatte i 
fængsler søges opretholdt. 

COVID19 krisen mærkes endnu ikke ift. de mest ud-

satte, da ydelserne udbetales som hidtil. Det er mere 

usikkert, hvordan udfasning af hjælpepakker vil på-

virke behovet for hjælp vedr. gæld 
 

KLB: Vi medvirker ift. at holde sundhedstilbuddene 

åbne og tilbyder ledsagelse og rådgivning fx omkring 

vaccine, hvor vi prøver at skabe tryghed. Kan CO-

VID19 give et efterslæb i for af øget ulighed? Hvordan 
rydder vi op bagefter? 

 

NB: Vigtigt at vi holder fast i de gevinster, der viser 

sig ved digitalisering. Men vi skal fortsat være skarpe 

på, hvornår den menneskelige kontakt er vigtig. 

 
EKH: Genopretning efter COVID19 er vigtigt, men må 

ikke få os til at glemme det langsigtede perspektiv. 

Det er en fælles opgave. 

 

 
Beslutning: COVID19 sættes på dagsordenen igen til 

næste møde den 22. april. Mødet finder sted i Domkir-

kens mødelokale. 
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6. Evt. 

Ingen bemærkninger 
 

 

 
 


