
 

 

 

 

 

 

Aarhus, den 10. april 2019 

 

Høringssvar vedr. ”Borgernes MSB”. 

Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem, den selvejende institution Solbakken og den selvejende 

institution Bostedet Ellengården har med interesse læst oplægget til ny organisering af Magistratsaf-

delingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og ønsker at bidrage med følgende bemærkninger: 

 

Visionen. 

Vi finder overordnet oplægget visionært og grundlæggende rigtigt tænkt. Vi hæfter os særligt ved: 

- ambitionen om at opbygge forvaltningen med udgangspunkt i borgerens situation og ikke 

systemets og lovgivningens logik, 

- det stærke fokus på at skabe sammenhæng mellem den beskæftigelsesrettede og den social-

faglige indsats, 

- signalet om at sætte ledere og medarbejdere fri 

- opmærksomheden på, at en så omfattende øvelse fordrer en solid og langsigtet understøt-

telse af den kulturændring, der er forudsætningen for, at visionerne realiseres i yderste led, 

- prioriteringen af et strategisk samarbejde med civilsamfundet og de frivillige - og 

- at der angiveligt ikke er tale om, at der gennemføres økonomiske reduktioner i forbindelse 

med organisationsændringen 

 

Det organisatoriske. 

Vi har ikke forudsætninger for at vurdere fordele og ulemper ved de mange rokeringer af opgaver 

og funktioner mellem de forskellige driftsområder, men vil dog pege på følgende: 

- Det fremgår af materialet, at kontakten til de selvejende institutioner, som i dag er organisa-

torisk tilknyttet Borgercenter Midt, skal fordeles til de øvrige borgercentre i Voksne, Job og 

Handicap. Vi foreslår, at den selvejende institution Solbakken knyttes til Borgercenter Syd. 

Vi antager, at Bostedet Ellengården fortsat vil være tilknyttet Børnecentret, hvilket vi i så 

fald kan tilslutte os. 

- Vi forstår godt tanken bag flytningen af rusmiddelcentret til det sundhedsfaglige miljø i Job, 

Sundhed og Ydelse, men vil pege på risikoen for utilsigtede negative konsekvenser for de 

dobbeltdiagnosticerede borgere (med både misbrug og psykisk sygdom), når området flyttes 

fra den nuværende forankring i et socialpsykiatrisk miljø. 

Til: Aarhus Kommune 

Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse 



 

Side 2 af 4 

 

- Et særligt driftsområde med ansvar for de 18 til 29-årige forekommer hensigtsmæssigt, da 

det kan medvirke til at opkvalificere og styrke indsatsen på såvel børne- som ungeområdet. 

Vi anbefaler, at det overvåges nøje, hvorvidt det giver anledning til nye overgangs- og snit-

fladeproblemer, når borgere og institutioner fremover skal navigere i forhold til tre og ikke 

som hidtil to driftsområder. 

 

De selvejende institutioner. 

Oplægget rummer ikke meget konkret om kommunens strategi i forhold til samarbejdet med de 

selvejende institutioner med driftsoverenskomst. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at invi-

tere til en dialog om, hvorledes samarbejdet mellem kommune og selvejende institution indenfor 

rammerne af en driftsoverenskomst kan udvikles til glæde for de borgere, der benytter tilbuddene. 

Det er vores opfattelse, at de selvejende institutioners frihedsgrader med fordel kunne øges, uden 

det vil medføre negative konsekvenser for kommunens budgetsikkerhed. 

 

Civilsamfundet og de frivillige. 

Året som frivillighovedstad har uden tvivl bidraget til en øget bevidsthed om det store potentiale, 

der ligger i et ligeværdigt samarbejde mellem den offentlige sektor på den ene side og civilsamfun-

det og de frivillige på den anden. Vi glæder os over, at dette i et vist omfang slår igennem i oplæg-

get. Der er dog brug for, at visionerne om øget samskabelse konkretiseres. Vi kan derfor kun støtte, 

at civilsamfund og frivillighed bliver et tværgående strategisk tema i magistratsafdelingen. Vi for-

venter at blive inviteret af den ansvarlige driftschef til et samarbejde om at udfolde og realisere fæl-

les visioner på dette område. 

Gennem en årrække har et relativt beskedent årligt driftstilskud fra Aarhus Kommune sikret, at 

HUSRUM, som drives af Jysk børneforsorg/Fredehjem, har kunnet danne rammen om et trygt, ud-

viklende – og billigt – tilbud til et stort antal sårbare unge, som har behov for hjælp til at indgå i 

trygge fællesskaber med andre unge. P.t. er ca. 100 unge tilknyttet projektet. Se særskilt afsnit med 

data om brugere og aktiviteter i HUSRUM. 

Uanset hvordan den fremtidige organisering af MSB bliver, er en fortsat kommunal medfinansie-

ring af aktiviteterne i HUSRUM af vital betydning. Lignende projekter, som foreningen driver i an-

dre byer uden kommunal grundfinansiering, er konstant lukningstruede, fordi de hovedsageligt fi-

nansieres af tidsbegrænsede puljemidler. 

Opmærksomhedspunkter. 

Slutteligt vil vi pege på følgende opmærksomhedspunkter: 

- Med en større organisationsomlægning følger oftest en omlægning af de økonomiske res-

sourcer, så selv om der ikke her er tale om en spareøvelse, er der en risiko for, at indsatsen 

overfor konkrete grupper af borgere kan blive nedprioriteret. I den forbindelse bør der være 

stor opmærksomhed på, at de svageste og mest udsatte børn, unge og voksne ikke trækker 

det korte strå, når ressourcerne skal (om)fordeles. 

- Det er positivt, at udgangspunktet for indsatsen er, at alle har ressourcer og kompetencer, 

der med den rette støtte kan bringes i spil, men det må ikke føre til, at den nødvendige støtte 

til – og omsorg for – de borgere, der har så svære funktionsnedsættelser, at de reelt ikke har 

forudsætninger for at komme i job eller uddannelse, nedprioriteres. 
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- Der er - og vil fortsat være – mange ledelseslag i MSB. Det er en naturlig følge af magi-

stratsafdelingens volumen. Erfaringsmæssigt kan det medføre, at topledelsens værdier, visi-

oner og holdninger kan have svært ved at sive hele vejen ned gennem systemet, således at 

visionerne får liv; også i det yderste led. Vi anbefaler derfor et stærkt fokus på monitorerin-

gen af, hvorvidt de gode visioner i oplægget slår igennem overalt i organisationerne. 

 

Fakta om HUSRUM: 

HUSRUM drives af Jysk børneforsorg/Fredehjem som et gratis tilbud til ensomme og sårbare unge. 

Der tilbydes samtale- og netværksgrupper, sociale aktiviteter og bofællesskaber. HUSRUM ledes af 

en lønnet koordinator og er derudover baseret på frivillig arbejdskraft. De frivillige tilbydes løbende 

supervision og uddannelse i relevante metoder; herunder den motiverende samtale (MI). 

Volumen 

I 2017 var der 42 unge tilknyttet. I løbet af 2018 var yderligere 77 unge til indledende samtale. Af 

disse blev 74 efterfølgende aktive i samtalegrupper og sociale aktiviteter. Primo 2019 er der ca. 100 

aktive unge i projektet. P.t. har HUSRUM 24 frivillige inkl. peer-støtter. 

Køn og alder 

Aldersspændet for de aktive brugere ligger fra 17 til ca. 30 år med et gennemsnit på 23,5 år. 60 % af 

de unge er kvinder. 

Uddannelse og beskæftigelse 

Ordinær beskæftigelse:   9 % 

Ordinær uddannelse:  20 % 

Jobsøgende:    5 % 

Praktik og afklaringsforløb: 12 % 

Særlige uddannelsestilbud:1 20 % 

Ledige og/eller sygemeldte: 30 % 

Andet:    4 % 

  

Motivationen 

Alle de unge i HUSRUM har henvendt sig på grund af ensomhed. De giver udtryk for et ønske om 

at blive en del af et fællesskab med andre unge og har et håb om at få redskaber til at komme ud af 

ensomheden. De unge efterspørger et trygt fællesskab, hvor der er rum til - og forståelse for - psy-

kisk sårbarhed. 

 

Hvor har de unge hørt om HUSRUM 

Ca. 65 % af de unge har hørt om HUSRUM fra en fagperson, mens ca. 25 % har fundet tilbuddet 

via søgemaskiner på nettet. De resterende ca. 10 % er blevet opmærksomme på HUSRUM via an-

dre unge i projektet eller markedsføring i form af oplæg og foldere. 

 

Hvem ”henviser” 

Langt hovedparten af de unge er begyndt i HUSRUM på foranledning af en kommunal bostøtte. 

Derudover bidrager en lang række personer og organisationer med at etablere kontakten; herunder 

Center for myndighed, Ungdomscentret, CONTRA, Psykiatrisk Hospital, produktionsskoler, Dalgas 

                                                           

1 Produktionsskole, daghøjskole, Dalgas Skolen, Alléskolen m.v. 
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Skolen, Alléskolen, Fundamentet, SIND’s pårørenderådgivning, Kirkens Korshær, Genlyd Aarhus, 

Gratis psykologhjælp til unge samt psykologer og læger. 

 

 

 

På vegne af: 

 

Jysk børneforsorg/Fredehjem 

Den selvejende institution Solbakken 

Den selvejende institution Bostedet Ellengården 

 
Ole Bjerre Jakobsen 

generalsekretær 

 

 

 

 

 

 


