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Mødereferat 

Udsatterådet 

 

Mødedato: 13. oktober 2021 

Mødested: Det Grønlandske Hus 

Deltagere: Anders Mathiesen (AM) 

Anders Sørensen (AS) 

Knud Aarup (KAa) 

Kristina Louise Bliksted (KLB) 

Mette Jensby Mortensen (MJM) 

Michael Alber (MA) 

Palle Eli Jensen (PEJ) 

Tanja Nielsen (TN) 

Erik Kaastrup-Hansen (EKH) 

Kristian Erland Eriksen (KEE), medvir-

kede under punkt 3 

Ellen Pedersen (EP), referent 

 

Fraværende: Anna Thorning 

Christina Strauss  

Gert Landgren Due 

Ida Louise Jervidalo 

Mette Birk  

Niels Bjørnø 

Sandy Madar  

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Budget 2022 og udsatte borgere 

 

3. Input til fælles principper for styrket pårørendesamarbejde 

 

4. Kommunalvalg 2021 og udsatte borgere  

 

5. Reformkommissionens arbejde 

 

6. Evt. 

 

 

Ad 1 

Ingen bemærkninger 

 

 

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: 18/003988-159 

Sagsbehandler: 

Ellen Pedersen 
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Ad 2 

EKH orienterede om Budgetforlig 2022, både generelt og med fo-

kus på temaer af relevans for udsatte borgere, herunder boligga-

ranti for unge hjemløse, udvidelse af ramme vedr. civilsamfund, 

Pitstop, Plejehjem for borgere med aktivt misbrug samt nyttejob-

indsats for job- og uddannelsesparate ledige.  

 

Plejetilbuddet ventes forankret i MSB, med samarbejdsaftale med 

MSO vedr. sundhedsydelser. 

Synspunkter 

 Vigtigt at plejetilbuddet ikke præges af ’sanktionskultur’, 

målgruppen har brug for rummelighed. 

 Tilbuddet bør lægges sammen med Pitstop 

 Pitstop er en succes, men behovet for tilbuddet vidner også 

om for tidlig udskrivning fra de regionale behandlingsind-

satser. Det er også et OBS-punkt ift. det kommende pleje-

hjem 

 

Aarhus Kommune ønsker at styrke nyttejob-indsatsen. Jobper-

spektivet skal i fokus, og der vil kunne indgå sprog- og mentor-

støtte til dem, der har behov. Bl.a. ser MSO muligheder i at med-

virke og derigennem øge rekrutteringsgrundlaget og styrke tilgan-

gen til SOSU-området. 

Spørgsmål: 

 Kunne civilsamfundet ikke gøre en indsats ift. borgere i nyt-

tejob? 

Sv.: Jo, måske ift. netværksdannelse, som hjælp til at 

komme i job. Formentlig er der også andre muligheder, 

som det kunne være interessant at se nærmere på. 

 Vigtigt at der bliver samlet op på resultater og erfaringer 

Sv: Der er et mål om, at 10% skal blive uafhængige af of-

fentlig forsørgelse, så resultaterne vil blive fulgt løbende 

 

Mere info om Budget 2022 i forligsteksten, primært s. 4, s. 7-10 

samt s. 16 (nyttejob): Microsoft Word - 21-054764-4 Udkast til 

budgetforlig B2022 13370069_7428569_0 (aarhus.dk) 

 

 

Ad 3  

KEE: Byrådets Opgaveudvalg har anbefalet, at magistratsafdelin-

gerne Sundhed og Omsorg, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt 

Børn og Unge udarbejder principper for styrket pårørendesamar-

bejde. Udsatterådet samt andre relevante fora er blevet inviteret 

til at bidrage med viden, erfaringer og synspunkter. 

 

Tilbagemeldinger fra mødedeltagerne: 

https://www.aarhus.dk/media/67782/budgetforlig-b2022.pdf
https://www.aarhus.dk/media/67782/budgetforlig-b2022.pdf
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Mange socialt udsatte har ingen pårørende.  

De pårørende, som prøver at være der for den udsatte, risikerer 

selv at ende i udsathed. Det ses fx hos familiemedlemmer til svært 

psykisk syge, som risikerer at brænde ud, fordi opgaven bliver for 

belastende.  

En politik/strategi for pårørende samarbejde skal også have fokus 

på at forebygge nedslidning af pårørende. Fx ved at understøtte 

rollen som pårørende med supplerende tilbud som fx supervision. 

 

Pårørende skal tænkes bredt og kunne omfatte dem, som borge-

ren gerne vil have inddraget. Det kan både være en nærmeste 

familie og fx personer i nærmiljøet. 

 

Pårørendeinddragelse indebærer en risiko for øget ulighed. Hvis 

tilbud baserer sig (for) meget på pårørendes medvir-

ken/deltagelse, øges gabet mellem dem, der har pårørende, og 

dem, der ikke har. Der skal tænkes i substitution her. Fx i samar-

bejde med civilsamfundet. 

 

 

Ad 4 

MA og KLB orienterede om Demokratidagen, som er optakt til det 

kommende kommunalvalg. Arrangementet finder sted på Rådhus-

pladsen 15/10 kl. 14-17 og har fokus på sundhed for alle, billige 

boliger samt digitalisering.  

Flyer vedlægges. 

 

 

Ad 5 

KAa har været i dialog med kommissionsformanden og har bl.a. 

peget på peget på flg.: 

Socialpsykiatrien bør styrkes og kunne sætte ind længe før myn-

dighedsalderen.  

Der er brug for bedre forebyggelse. Det gælder også i grundsko-

len, vigtigt at få gjort op med eksklusionsmekanismer. 

Velfærdsuddannelserne skal styrkes, bl.a. skal de studerende ru-

stes bedre ift. praksis, end de bliver i dag. 

 

 

Ad 6 

KAa deltager i møder i resten af rådets funktionsperiode, men MA 

er fortsat fungerende formand. 

 

MA orienterede om henvendelse fra Rådet for Socialt Udsatte med 

spørgeskema. Formålet er at indhente fakta, erfaringer og anbefa-

linger fra de lokale udsatteråd til nationalt niveau.  
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Der skal kun sendes et skema pr. råd. Til brug for dette drøftedes 

erfaringer og anbefalinger generelt. 

 

Synspunkter: 

 Rådet skal være – og er blevet en platform for at sætte 

dagsorden og blive hørt 

 Vi har en god bredde i sammensætningen, som favner 

mange forskellige målgrupper. Det er nødvendigt – ingen af 

os kan vide alt 

 Godt at have brugerrepræsentanter med, de er en vigtig 

kilde til viden 

 Vigtigt også at have øje for de ’ikke-institutionaliserede ud-

satte’. Unge i alvorlig mistrivsel hører med i rådets fokus-

områder – også dem, der ikke falder ind under de klassiske 

socialpolitiske målgrupper, jf. fx tidligere drøftelser.  

Problemstillingen hører også hjemme på den nationale 

dagsorden 

 Vigtigt med stærk skriftlighed omkring rådsarbejdet – det 

giver mere gennemslagskraft bl.a. ift. det politiske niveau 

 Det styrker rådsarbejdet at have en god dialog med for-

valtningen, at der er ledelsesmæssig bevågenhed ift. rådets 

arbejde, samt at der prioriteres ressourcer til sekretariats-

betjening 

 Godt at vi bliver inddraget, mens tingene er i proces og ik-

ke kun bagefter 

 En god ide at genoptage besøg hos/erfaringsudveksling 

med andre udsatteråd 

 

 

Aftalt at MA og EP udfylder spørgeskemaet fra Rådet for Socialt 

Udsatte på basis af drøftelserne og videresender. 

 

 

 

 

Bilag: 

 Pkt. 2: Budgetforlig 2022: Microsoft Word - 21-054764-4 Ud-

kast til budgetforlig B2022 13370069_7428569_0 (aarhus.dk) 

 Pkt. 4: Flyer, jf. punkt 4 

 Pkt. 5: Reformkommissionen publikation: ERKENDT, FORSØGT 

LØST, ULØST (reformkommissionen.dk) 

 Pkt. 5:Oversigt over anbefalinger fra 4-byerne, vedlagt 

https://www.aarhus.dk/media/67782/budgetforlig-b2022.pdf
https://www.aarhus.dk/media/67782/budgetforlig-b2022.pdf
https://reformkommissionen.dk/media/24825/erkendt-forsoegt-loest-uloest_web-a.pdf
https://reformkommissionen.dk/media/24825/erkendt-forsoegt-loest-uloest_web-a.pdf

