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Mødereferat 

 

 

 

 

 

Udsatterådet 

 

 

Mødedato: 15. juni 2021 

Mødested: Aarhus Domsogns mødelokale 

Deltagere: Michael Alber (MA), Kofoeds Skole 

Palle Eli Jensen, PEJ), SIND 

Anders Sørensen (AS), Reden 

Anders Mathiesen (AM), SAND 

Tanja Nielsen (TN), Det Grønlandske Hus 

Mette Birk, (MB), Gadepræst, Aarhus Dom-

sogn 

Gert Landgren Due (GLD), Socialpædago-

gernes Landsforbund 

Brian Kjærulff (BK), MSB 

Ellen Pedersen (EP), MSB, referent 

Fraværende: Niels Bjørnø 

Jan Houborg Andersen 

Christina Strauss 

Mette Jensby Mortensen 

Kristina Louise Bliksted 

Sandy Madar 

Ida Louise Jervidalo 

Erik Kaastrup-Hansen 

Kopi til:  

 

Bemærkning:  

Anna Thorning, Fundamentet, er vendt tilbage fra barselsorlov og deltager i 

møderne fremover (Jan Houborg Andersen har afløst i barselsperioden) 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. COVID19, genåbning m.v. – gensidig orientering 
3. Flytning af Kirkens Korshærs Varmestue – og Klostertorv  
4. Misbrugsindsats for personer med dobbeltdiagnoser 
5. Kommunalvalg 2021 
6. Evt. 

 

 

SOCIALE FORHOLD OG 

BESKÆFTIGELSE 
Fagligt sekretariat 

Aarhus Kommune 

Ledelsesbetjening og Admini-

stration 

Jægergården, Værkmestergade 

15 B 

8000 Aarhus C 

 

Direkte e-mail: 

ellpe@aarhus.dk 

 

Sag: 18/003988-137 

Sagsbehandler: 

Ellen Pedersen 
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Referat: 

 

 

Ad 1 

Ingen bemærkninger 

 

Ad 2 

TM: Daglig drift er genoptaget, bl.a. cafe mandag fra kl. 10-14. 

 

BK: Normal drift er genoptaget. Vi er sluppet heldigt m.h.t. smittespredning. 

Kontakten via Teams har styrket samarbejdet – det har været let at mødes 

og koordinere. Det håber jeg, vi kan blive ved med. 

 

PEJ: Besøgsven-ordningen har været klaret via telefon og Skype, samt 

udendørs møder. Nu kan hjemmebesøg genoptages for dem, der ønsker 

det. Nedlukningen har på mange måder styrket fællesskabsfølelsen og sam-

fundssindet. Vigtigt at vi holder fast i det fremover.  

 

MA: Vi har holdt delvist åbent, nu åbner vi helt. Mange ’walk and talk’ møder 

med brugerne, det har givet trivselsløft at vi har måttet samles i mindre en-

heder.  

Teams som mødeforum ’kan’ noget – alle er blevet gode til online platforme. 

Det kan blive en udfordring for nogle at skulle vænne sig til igen at være 

sammen med mange. 

 

AS: Vi har ikke været lukket ned. Brugerne benytter fortsat værnemidler. Det 

samme gør ansatte og frivillige v. tæt kontakt.  

Nedlukningen har på nogle punkter givet styrkede netværk og samarbejdsre-

lationer. Der er stor omsorg brugerne imellem, bl.a. v. ’omsorgsopkald’. 

 

MA: Nedlukningen har givet mere fleksibilitet ift. borgerne, og der har været 

adgang til ekstra ressourcer. Mon ikke de har tjent sig selv ind?  

Det kunne være spændende at få det afdækket, fx i form af en ’Post-Corona 

analyse’ med afsæt i brugernes perspektiv. 

 

MB: Første nedlukning var domineret af henvendelser fra kvinder, som var 

’spærret inde’ sammen med en voldelig partner, bl.a. på grund af lukning af 

krisecentre. 

Anden nedluning har været præget af rigtig mange henvendelser om selv-

mordstanker. Døden som en valgmulighed - for at kunne klare livet. For en 

stor dels vedkommende unge/yngre, som på overfladen er velfungerende, 

dvs. ikke rådets traditionelle målgrupper.  

Indtrykket er, at de bl.a. savner fællesskaber, noget som nedlukningen har 

forstærket. De vil gerne hjælpe andre gennem frivilligt arbejde. Bekymringer 
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om ’verdens tilstand’ er også et tema. Andre præster i midtbyen oplever 

samme tendenser. 

Måske skal vi interessere os mere for denne gruppe, selv om den ikke falder 

inden for den traditionelle definition af udsathed? 

 

MA m.fl.: Aarhus kan være svær at være i som (ung) tilflytter. 70% af bebo-

erne i Midt er mellem 20 og 34. Og med en udskiftning på 1/3 årligt danner 

der sig ikke noget ’lokalsamfund’ i gængs forstand. 

Måske bør rådet have mere fokus på denne problemstilling og drøfte, hvilke 

fællesskaber der kunne sættes i gang? Suppekøkken/madfællesskaber? 

Pre-paid måltid, kaffe el.lign.? 

 

 

Ad 3 

Flytningen af Kirkens Korshærs Varmestue samt den runde bænk på Klo-

stertorv blev drøftet. Herunder også efterspillet. 

BK orienterede om baggrunden og intentionerne bag, herunder behovet for 

at reorganisere tilbud og opholdsrum i samspil med andre områder i byen: 

Klostertorv/Nørre Allé, Sydhavnen og Godsbanen samt forudgående drøftel-

ser med SAND.  

Baggrunden for flytningen af den runde bænk var et ønske om at få flest 

mulige brugere med undgå at efterlade en ’restgruppe’, når Kirkens Kors-

hærs tilbud flyttede. De efterfølgende reaktioner på flytningen var derfor 

uventede. 

 

Drøftelser 

 Kunne vi som Udsatteråd have bidraget til et bedre forløb? Skal vi 

mere på banen fremover som råd? 

 Planlægning af udendørs opholdssteder er ’øretævernes holde-

plads’. Vi skal måske have de ansvarlige for byrum med. Det er ind-

retning af byrum snarere end sociale tilbud, der betyder noget for, 

hvordan opholdssteder bliver brugt. 
 Der har været grupperinger bland dem, der holdt til omkring den 

runde bænk.  Nogen er fulgt med til Godsbanen, andre holder nu til i 

Mølleparken, mens andre igen ikke ønsker at være nogen af steder-

ne. Den sidste gruppe benyttede ikke Kirkens Korshærs tilbud og er 

nok ikke så motiveret for at flytte. 

 Der gik ’værdikamp’ i den runde bænk, men det skal nok ende godt 

 Sympatien fra offentligheden med de udsatte var en glædelig over-

raskelse midt i de hårde reaktioner 

 Der er naboer uanset hvor i byen, man rykker bænken hen; men 

brugerne er trods alt mindre eksponerede på Godsbanen 

 Spor 7 er et fint tilbud. Det handler om tid motivation, frivillighed, når 

brugerne skal med. 
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Nogle fælles hovedkonklusioner 

 Situationen omkring Klostertorv var uholdbar og krævede handling 

 De nye faciliteter på Godsbanen, både Spor 7 og den nye placering 

af den runde bænk, er et bedre tilbud og giver brugerne bedre ram-

mer for at samles 

 De fleste brugere har taget godt imod, andre skal have længere tid 

til at vænne sig til en ny placering. Det skal der tages højde for, når 

der foretages ændringer i de fysiske rammer 

 Processen har været forceret. Set i tilbageblik kunne der have været 

kommunikeret bedre. 

 Fremadrettet vil MSB og Udsatterådet gerne samarbejde tættere i 

tilsvarende situationer. 

  

Politiets indsats ift. stofbrugere blev drøftet. Strategierne er meget forskellige 

på hhv. Sydhavnsområdet og Godsbanen, nok til dels, fordi der i sidstnævn-

te tilfælde er beboelse tættere på. 

Det blev besluttet  

 at invitere en medarbejder fra Østjyllands Politi til at fortælle om ind-

satsen og tankerne bag.  

 at gå i dialog med Teknik og Miljø omkring hellesteder 

 at bede Niels Bjørnø om at fortælle om unge-strategien (i forlængel-

se af flytning af Ungeherberget) 

 

 

Ad 4 

BK orienterede om en række indsatser for personer med dobbeltdiagnoser. 

Præsentationsplancher vedlægges. 

 

 

Ad 5 

Udsat til næste møde 

 

 

Ad 6 

Drøftelser i forlængelse af punkt 3 

 

MA orienterede om henvendelse til partierne som optakt til budget 2022, 

herunder henvendelse fra Merete Skautrup, K, vedr. plejehjem til borgere 

med misbrug. 

BK orienterede i forlængelse heraf om drøftelser med Sundhed og Omsorg. 

MA: Rådet bidrager gerne, hvis det kan hjælpe tingene på vej. 

AS orienterede kort om et tilbud på vej til kvinder med misbrug. 
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Bilag: 

Præsentationsplancher fra pkt. 4 

 

 

 


