
Høringssvar vedrørende Aarhus Kommunes sparekatalog og udviklings- og omstillingsplan fra
Sociale Forhold og Beskæftigelse.

En bruger gennem 35 år af Fristedet udtaler:

“Fristedet er mit 2. hjem - min familie, her er mit sociale liv og venner. Jeg er den sidste i min slægt,
ergo har jeg ingen andre steder at gå hen”.

Jette, 75 år

Ophør af samarbejdsaftale omkring driften af Fristedet.

Vi skal med denne høringsskrivelse foreslå, at Fristedet udtages af kommunens sparekatalog,
subsidiært, at der aftales en mindre reduktion af kommunens udgifter i forbindelse med
samarbejdsaftalen.

Institutionen Fristedet har eksisteret siden 1976 på forskellige adresser i Aarhus. I størstedelen af
tiden har Fristedet været bemandet med et varierende antal ansatte. Udover en fleksjobansat
koordinator på 9 timer, har Fristedet de sidste 11 år været drevet af brugerne selv. Fristedet har i
alle årene været et omsorgspræget samværstilbud for borgere med psykisk sygdom eller
psykosociale problemer.

I de senere år har Fristedets brugere især været ældre, svært ramte borgere med forskellige former
for psykiske problemer. Der er for tiden en brugerflade på mellem 40 og 50 personer. Fristedet
tilbyder trygge, rolige rammer for psykisk udsatte borgere, der har brug for socialt samvær i en
mindre enhed, hvor der ikke sker store forandringer, og hvor der tilbydes aktiviteter, der er kendte
og overskuelige. Brugerne har fundet en form, så stedet drives af dem selv, til glæde for alle.

Det fremgår af kommunens begrundelse for ophør af samarbejdsaftalen, at bevillingen ikke
genererer den forventede værdi. Vores vurdering er dog, at værdien for den enkelte bruger er
kolossal. Kommunen har en årlig driftsudgift for stedet på omkring 650.000. En nedlæggelse af
Fristedet vil føre til et øget antal indlæggelser med meget større udgifter til følge og ikke mindst til
stor menneskelig lidelse.

Det forekommer meget overraskende, at kommunen i en tid, hvor alle politiske partier taler om at
styrke psykiatrien, vælger at nedlægge et tilbud med en meget lille udgift og en meget stor værdi
for de berørte. Vi har noteret os, at kommunen i sin begrundelse for ophør af samarbejdsaftalen
taler om, at der skal prioriteres medarbejderressourcer til at hjælpe de berørte borgere med at
finde vej til andre meningsfulde fællesskaber. Disse medarbejderressourcer er vel også behæftet
med omkostninger, og så er der ingen besparelse alligevel. De øvrige fællesskaber for psykisk
udsatte borgere i kommunen rammer netop ikke denne gruppe af ældre sårbare medborgere.



Bevar Fristedet, så brugerne kan have et trygt og meningsfuldt liv med mindre medicin og færre
indlæggelser, i stedet for at spare de håndører, som det er i det kommunale budget.

Hvis vi ved en dialog kan medvirke til at reducere de i forvejen meget beskedne udgifter, medvirker
vi naturligvis gerne.

På Fristedets vegne
Tom Jul Pedersen
formand
Aarhus N, den 15. november 2022


