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Aarhus den 27. marts 2019 

 

Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes politik for borgerservice og 
biblioteker 
 

Udsatterådet er ved mail af 7. marts 2019 anmodet om høringssvar til 
aflevering senest 29 marts d.å. Rådet har ikke haft mulighed for at samles, 
men der er gennemført en skriftlig høringsrunde til rådets medlemmer.  

Rådet hilser velkomment, at politikken tager udgangspunkt i kommunens 
vision om at være en by for alle. Rådet anerkender også, at politikken rummer 
en erkendelse af at alle borgere ikke er i stand til at benytte kommunens tilbud 
fx fordi de ikke er i stand til at komme steder hvor der er mange mennesker. 

Det gælder mange at de personer, som udsatterådet forsøger at repræsentere. 
Derfor er det noget bekymrende, at initiativer overfor udsatte familier ikke er 
prioriteret således at de kan gennemføres uden støtte fra fonde o.lign.  

Rådet finder det stærkt beklageligt, at politikken ikke indeholder aktiviteter 
som forholder sig specifikt inkluderende til mennesker som fx er hjemløse eller 
har komplekse problemer som psykisk sårbarhed, psykisk sygdom og misbrug. 
Disse mennesker har i den grad brug for at opleve, at de er en del af 
fællesskabet og de indgår ikke naturligt i de øvrige fællesskabsaktiviteter, som 
politikken lægge op til. 

Rådet skal derfor stærkt opfordre til, at der medtænkes et tema som kan åbne 
op for en ny måde at inkludere de grupper af unge og ældre århusianere, som 
ikke normalt kommer eller for den sags skyld er velkomne i byens kultur-
paladser – og som i øvrigt har svært ved at finde ”hellesteder” rundt om i 
byen. Såfremt politikken ikke gennemskrives med det perspektiv, bliver de 
store ord om verdensmål og byen for alle let tomme og i bedste fald noget som 
kun gælder for samfundets velfungerende.  

 

På Udsatterådets vegne 

 

 

Knud Aarup  
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