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Henvendelse til Aarhus Byråds partier og Magistraten vedr. Budget 2022. 

Kære Partier i Aarhus Byråd, Kære Medlemmer af Magistraten i Aarhus Kommune 

Udsatterådet er naturligvis klar over, at byrådet eller magistraten ikke på nuværende 
tidspunkt er i gang med at drøfte B2022. Udspillet fra de enkelte forvaltninger er knap 
nok klart og der er ikke indgået nogen kommuneaftale. Alligevel finder vi, at tiden er 
inde til at komme med forslag, som de enkelte partier og måske også Magistraten kan 
tage med i udspillet efter sommerferien. Vi har i hvert fald konstateret, at det som 
regel er alt for sent når vi henvender os i august. Fx er intet af det vi foreslog i 2019 
taget med, til trods for at de konkrete forslag fortsat er meget relevante til trods for 
at de flugter det generelle ønske om at gøre Aarhus til en by for alle. 

Rådet drøftede på sit sidste møde en prioritering af fire områder, som der er behov for 
en styrket indsats på: 

1. Plejehjem for aktive misbrugere.

Behovet for et plejehjem blev drøftet ifm. budgetforhandlingerne og har i øvrigt været 
på bordet igennem de seneste år. Der er tale om plejehjemskrævende aktive 
misbrugere som har behov for og krav på et pleje- og omsorgstilbud, som egentlig 
burde gives inden for rammerne af kommunens almindelige tilbud til mennesker med 
pleje- og omsorgsbehov som følge af funktionsnedsættelse. Imidlertid passer denne 
målgruppe ikke ind i den almindelige plejesektor.  

Andre kommuner har sådanne tilbud fx Randers og Silkeborg og forvaltningen har 
både regnet på behovet i en by af Aarhus størrelse og vurderet forskellige modeller 
herunder samarbejde med civilsamfundsorganisationerne. Aarhus har velegnede 
lokaliteter i pavillonerne ved KH (til de skal rives ned). Konkret vil et tilbud skulle 
samtænkes med det eksisterende PitStop omsorgstilbud til hjemløse. En realistisk 
årlig driftramme, dvs uden etableringsomkostninger anslås til omkring 5-7 mill. kr. 
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Erfaringerne fra andre tilsvarende tilbud er, at det giver et meget mere værdigt liv for 
den enkelte, at det fremmer en heling af relationerne med de pårørende og at 
misbruget falder med deraf følgende forbedret livskvalitet.  

2 Indsatser for udsatte grønlændere 

Aarhus har en anseelig gruppe af hjemløse og udsatte grønlændere. Der er behov for 
en styrkelse og permanentgørelse af flere af de nuværende indsatser fx afprøvning af 
CTI. Det nuværende projekt har skabt resultater og bør implementeres.  

Samtidig er der sket en forrykkelse af misbruget blandt især unge grønlændere fra 
alkohol til stoffer. Der er derfor behov for styrkelse rusmiddelbehandling for misbrug 
af hårde stoffer samt en øget adgang til psykologsamtaler hvor der er adgang til 
rådgivning fra dobbeltsprogede ressourceperson. Ligesom Udsatterådet vil pege på 
behovet for en fornyelse af den måde man tænker modtagelse, boliger og indsatser i 
øvrigt til denne målgruppe i Aarhus Kommune. Den samlede budgetramme til disse 
forslag andrager omkring 1,8 mill. kr. 

3. Forebyggende indsatser mod prostitution med fokus på 
’gråzoneprostitution’ blandt unge/mindreårige.  

Det er et voksende problem, at unge ledes ind i prostitutionslignende adfærd via 
”suger dating”, dvs. hvor primært modne mænd køber seksuelle ydelser ved at betale 
for tøj, sko, middage o.lign. Det er et problem som forudsætter en meget bred 
oplysende og opsøgende indsats blandt de unge og faktisk mener rådet, at behovet 
for indsatser går helt ned til 11-12 års alderen. Der er fortsat behov for vedvarende 
understøttende indsatser og fokus på rådgivningsinstanser, der kan vejlede og støtte 
unge mellem 18-30 års alderen. Ganske særligt vil rådet pege på problemer omkring 
de sociale medier fx omkring grænsesætning, netdating, deling af nøgenbilleder, 
selvværd, skam og stigma og økonomiske motiver mv. (Rådet skal henvise til 
rapporten: Sugardating blandt danske unge i alderen 18-30 år - Et kvalitativt studie. 
Christian Groes, Roskilde Universitet & Jeanett Bjønness, Århus Universitet)   

Derfor foreslår Udsatterådet, at byrådet først og fremmest anerkender problemet og 
dets sociale konsekvenser samt at man afsætter midler til prøvehandlinger på tværs 
af sektorerne under Aarhus Kommune. Udsatterådet foreslår at der i første omgang 
afsætter midler i størrelsesordenen 500.000 kr til prøvehandlinger indenfor det næste 
år.  

4 Forebyggende indsats for unge som debuterer med psykiatrisk diagnose.  

Alt for mange unge under 25 år får i dag en diagnose i behandlingspsykiatrien. De er 
typisk ude af behandling efter 6-18 måneder, men de kommer ikke tilbage til deres 
uddannelsesinstitution igen efter endt behandling. Fire ud af hver fem af disse ender 
som voksne på en eller anden form for offentlig forsørgelse eller flexjob. Det kan vi 
som by og samfund ikke være bekendt og derfor foreslog Udsatterådet allere de i 
2019 at der afsættes midler eller omprioriteres midler til en systematisk indsats for 
denne konkrete gruppe.  
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I Aarhus taler vi om mindst 800 personer under 25 år, som årligt debuterer med en 
psykisk sygdom. Her bør kommunen sætte ind på tværs af magistraterne sundhed og 
ældre, social og beskæftigelse samt børn og skole. Her bør kommunen sikre, at der 
sker en hurtig og effektiv hjælp til børnene, de unge og deres familier. Man skal huske 
at 600 er under 18 år og derfor er det også en helhedsorienteret familieindsats, der er 
behov for. Indsatsen skal være individuel og håndholdt og målet skal være at sikre en 
hurtig vej tilbage i uddannelsessystemet.  

Byrådet skal derfor afsætte eller omprioritere mindst 10 mill kr om året i de 
kommende år til denne indsats. Byrådet kan at sikre en finansiering ved at se 
indsatsen som en investering fx i fremtidige besparelser på overførselsindkomsterne 
og sociale indsatser som følge af det. Det er ikke nødvendigt at opfinde nye 
institutioner. Den tværgående indsats kan fx placeres som en udbygning af det 
nuværende PPR (Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivning) og der er en række 
civilsamfundsorganisationer, som vil kunne bistå i arbejdet. Men det er vigtigt, at der 
etableres en sammenhæng som går på tværs af 18-års aldersgrænsen og helt ned til 
den psykosociale indsats overfor børn i skolealderen. Alle der får en ny psykiatrisk 
diagnose skal have støtte til sig selv eller familien og formålet skal være at sikre at 
personer som på et tidspunkt har været ramt af en psykiske lidelse kommer tilbage i 
skole og ungdomsuddannelse og på sigt får en videregående uddannelse således at de 
kan blive herre i eget liv i stedet for at ende i udsathed. 

 

Det er Udsatterådets håb, at byrådets partier og at magistraten vil bruge vores input 
konstruktivt og vi stiller os gerne til rådighed i det videre forløb – både ift partier og 
enkeltmedlemmer. 

 

 

Med venlig hilsen – på Udsatterådets vegne 

 

Knud Aarup 
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