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Mødereferat 

 

 

 

 

 

Udsatterådsmøde 

 

 

Mødedato: 2. september 2021 

Mødested: Kirkens Korshærs, Godsbanen, Spor 7, 

Thomas Koppels Gade 51 

Deltagere: Anders Mathiassen (AM) 
Anders Sørensen (AS) 
Ida Louise Jervidalo (ILJ) 
Kristina Louise Bliksted (KLB) 
Mette Birk (MB) 
Michael Alber (MA) 
Niels Bjørnø (NB) 
Palle Eli Jensen (PEJ) 
Erik Kaastrup-Hansen, Sociale Forhold og 
Beskæftigelse (EK) 
Kristian Harlev, Østjyllands Politi (KH) 
Kim Gulvad Svendsen, Byliv og Grønne om-
råder (KGS) 
 
Jacob May (JM), Sociale Forhold og Beskæf-
tigelse (deltog i pkt. 2) 
Kristian Würtz (KW), Rådmand f. Sociale 
Forhold og Beskæftigelse (deltog i pkt. 5) 
 
Ellen Pedersen (EP), Sociale Forhold og 
Beskæftigelse (referent) 

 

Fraværende: Knud Aarup, Tanja Nielsen, Mette Jensby 
Mortensen, Anna Thorning, Christina 
Strauss, Gert Landgren Due, Sandy Madar 

 

 

 

 

Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Den rigtige plads til borgeren 

Dialog om omlægning af tilbud til unge hjemløse 
v. centerchef Jacob May 

 

Dialog om omlægning af tilbud til 

unge hjemløse 

v. centerchef Jacob May 

Bilag: Notat ’Den rigtige plads til 

borgeren’Dialog om omlægning af 

tilbud til unge hjemløse 

v. centerchef Jacob May 

Bilag: Notat ’Den rigtige plads til 

borgeren’Dialog om omlægning af 

tilbud til unge hjemløse 

v. centerchef Jacob May 

Bilag: Notat ’Den rigtige plads til 

borgeren’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: 18/003988-151 

Sagsbehandler: 

Ellen Pedersen 
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3. Kirkens Korshærs ungeindsats efter flytning  
V. forstander Niels Bjørnø 

 
4. Østjyllands Politi: Stofmisbrugsscenen i Aarhus med særligt 

fokus på socialt udsatte 
Oplæg v. Kristian Harlev, Østjyllands Politi 
 

5. Drøftelse vedr. igangværende budgetforhandlinger 
Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz, del-
tager 

 
6. Hellesteder og byens rum 

 
7. Kommunalvalg og udsatte borgere  

 
8. Evt. 

 

 

 

Ad 1 

Ingen bemærkninger 

 

Ad 2 

JM: Det udspil til rokade, der er sendt ud til rådet, sigter på at målrette for-

sorgstilbuddene mod de borgere, der har størst behov, samt at iværksætte 

’Housing First’ indsats tidligere for de borgere på forsorgstilbuddene, som er 

i venteposition på en egnet bolig/udslusningsbolig. 

  

Rådet kvitterede for at være blevet inddraget undervejs i processen og bak-

ker op om intentionerne bag udspillet, som bl.a. affødte flg. tilkendegivelser:  

 

 Der er rigtig gode tanker bag – vi vil følge med i, hvordan det kom-

mer til at gå i praksis 

 Vi må samarbejde på tværs om, hvordan hhv. under- og overkapaci-

tet bedst udnyttes – også på tværs af kommunale og private tilbud 

 Vi bør se på, hvad det er for en efterspørgsel, der driver væksten i 

eksterne forsorgs tilbud: Hvad er det, der bliver valgt til og hvorfor? 

 Opbakning til ’Housing First’ som del af strategi på forsorgsområdet. 

OBS vigtigt at et bo-tilbud efter udskrivning ikke står alene. Der skal 

supplerende støtte til for at sikre en holdbar løsning. 

 

Ad 3 

NB: De nye lokaler på Godsbanen fungerer nu som dag- og aften-værested. 

En af opgaverne er at understøtte funktionelt hjemløse i at overnatte i eget 

hjem. 

Brugerne profiterer af, at der er større og bedre udearealer, og at der er 

mere ro. Der er etableret sundhedsrum, hvor brugerne kan få hjælp af gade-
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sygeplejersker og opsøgende medarbejdere samt ’Borger-to-go’, hvor bru-

gerne kan få hjælp til det digitale gennem videolink til en medarbejder i Bor-

gerservice. 

Efter flytningen til Godsbanen samler tilbageværende grupperinger i midtby-

en sig primært i Mølleparken og på græsarealet ved Frue Kirke. 

 

Ad 4 

KH: Der er p.t. ikke de store ændringer i stofmisbrugsscenen. Dog er presset 

på de mest udsatte brugere i ’Nåleparken’ fra organiserede kriminelle blevet 

hårdere, noget som vi arbejder på at dæmme op for. Vi har arbejdet på at 

gøre ofrene mere trygge ved at vidne. Det har ført til flere domfældelser. Det 

tillidsforhold skal plejes og vedligeholdes.  

 

Tremadol og Dolol fylder mere og mere i misbrugsmiljøet. Vi arbejder for at 

få præparaterne registreret som euforiserende for at få et retligt grundlag for 

at gribe ind. 

Vi får flere og flere behandlingskrævende tilfælde. Der er i det hele taget 

mange stof-relaterede sager, dog ikke omkring Skovgårdsgade. 

 

NB: Noget tyder på, at væsentlige dele stof-handelen omkring Klostertorv 

stammer fra festbrugere, selv om den i vidt omfang er blevet tilskrevet være-

steds-brugerne og andre udsatte.  

Vi ser en øget brug af stofindtagelsesrummene. Alt taget i betragtning er det 

positivt, at stoffer indtages under mere sikre forhold, 

 

EK: Iflg. SSP’s opsøgende medarbejderne observerer et bekymrende stort 

antal unge stof-brugere.  

 

KLB: Mange ny-afvænnede afstår fra at benytte forsorgshjem af frygt for at 

’falde i’ igen. Hvad gør vi? 

 

EK: Det er rigtig svært at holde forsorgshjem stoffri. Politiet gør meget her; 

men det er svært at dæmme op for fx selvmedicinering. 

 

Ad 5 

KW orienterede om de kommende budgetforhandlinger og de perspektiver, 

der tegner sig. Desuden drøftedes temaerne i rådets henvendelse til partier-

ne vedr. budget 2022 (medsendes som bilag til referat). 

I forlængelse af drøftelserne blev det besluttet at ’genudsende’ rådets hen-

vendelse som en reminder til byrådet. 

 

Ad 6 

KGS: Tilladelsen til hellestedet ved det tidligere ’Huset’ er udløbet, og der 

skal findes alternativer.  

Det er svært at vurdere følgevirkninger, når man etablerer hellesteder. Be-

vægelses- og brugsmønstre ændrer sig over tid og er svære at forudse. Vi 
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skal tænke i mere fleksible og flytbare faciliteter i stedet for dyre, permanen-

te løsninger, så vi hurtigere kan reagere på de erfaringer, der gøres. 

Skovområderne kunne være egnede hellesteder for nogen. Måske skal vi 

lade os inspirere af erfaringer fra andre lande, fx Tiny Houses. 

 

Hellestederne skal ikke skjules – de skal gøres styrbare. 

De udsatte borgere må gerne bruge byens rum og grønne områder. Vi  

skal vide, hvor de holder til, så vi kan sikre de mest basale faciliteter (sidde-

pladser, ly, toiletforhold m.v.) samt vedligeholdelse og renholdelse, så pro-

blemer ikke får lov at vokse sig store. Det er også vigtigt for at kunne inddra-

ge hjælpeindsatser, fx sundhedspersonale, hvis der opstår behov. 

Når det gælder fx affald i gaderne, så er nattelivsgæster end større udfor-

dring, end de udsatte borgere er. 

  

Ad 7 

Ikke behandlet 

 

Ad 8 

Rusmiddelbehandling:  

Der savnes et tilbud i Aarhus svarende til Skovvang, Holstebro. En mere 

længerevarende/specialiseret behandling er en regional opgave, det er pro-

blematisk, at indsatsen ikke findes i nærområdet. 

Det drøftes med MSO, hvordan de udsatte sikres bedre adgang til de kom-

munale sundhedsydelser.  

 

Forebyggelse og målgrupper: 

MB: Burde vi ikke have mere fokus på forebyggelse af udsathed?  Jeg sav-

ner muligheder for ’mine’ brugere, som kan være i dyb krise, men på papiret 

ikke er i målgruppen for sociale indsatser. Hvordan arbejder vi med dem 

som Udsatteråd? 

AS: Samme problemstilling opleves i ’Reden ung’, som samarbejder med 

grundskolerne: Lærere, som observerer tegn på alvorlig risiko-adfærd, sav-

ner muligheder for at handle. 

 

 

Bilag: 

 Rådets henvendelse vedr. budget 2022 

 

 Link til VIVE-undersøgelse: Udsatte ældre borgere i hjemløshed 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/udsatte-aeldre-borgere-i-

hjemloeshed-16474/ 
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