
 

 

24. november 2022 

Side 1 af 4 

 
 
 
 
Høringssvar vedrørende sparekatalog og udviklings- og omstil-
lingsplan fra Sociale Forhold og Beskæftigelse 
 

Rådet for Socialt Udsatte i Aarhus (Udsatterådet) er ved skrivelse af 27. ok-
tober 2022 inviteret til at afgive høringssvar vedrørende sparekatalog og ud-
viklings- og omstillingsplan fra Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

Udsatterådet takker for invitationen, og skal komme med følgende bemærk-
ninger til sparekataloget og omstillingsplanen. 

Udsatterådet anerkender indledningsvis, at Budgetforliget for 2023 og Udvik-
lings- og omstillingsplanen i Sociale Forhold og Beskæftigelse, stiller store 
krav til omstilling af kommunens økonomi i de kommende år. 

Udsatterådet foretrækker, at man kalder nedskæringer/besparelser for ned-
skæringer/besparelser og ikke dækker sig ind med “New Public Manage-
ment” snak om tilpasninger, omstillinger, effektiviseringer og lignende. 

Allerhelst havde vi set, at vi i Aarhus Kommune stod sammen og holdt men-
nesker i social udsathed udenfor de nedskæringer, der er behov for. 

Når det er sagt, så anerkender vi, at den samlede spareplan holder området 
delvist udenfor nedskæringerne. 

Såvel i sparekataloget som i udviklings- og omstillingsplan er der forslag om 
at tilpasse kapaciteter, hvor efterspørgslen er mindre end udbuddet.  

Ingen kan have noget imod, at der gennemføres besparelser, der ikke har 
negative konsekvenser for borgerne. Dette gælder naturligvis også Udsatte-
rådet. 

Omvendt er vi generelt bekymret for, om man reducerer kapaciteten så me-
get, at der ikke er plads til udsving i efterspørgslen. 

Nedenfor følger vores konkrete bemærkninger. 

Sparekataloget 
Servicegaranti om afklaring indenfor en toårig periode ved ressourceforløb 
Indledningsvis vil vi rose forslaget om at indføre en servicegaranti om afkla-
ring indenfor en toårig periode for borgere i ressourceforløb. 

På dette område så vi gerne yderligere besparelser ved at forkorte og for-
bedre indsatsen for borgere, der er i afklaring i forhold til førtidspension/an-
det. 
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Dette forslag har ikke kun positive økonomiske konsekvenser, det har – vur-
derer Udsatterådet – også positive menneskelige konsekvenser for de bor-
gere, som det handler om. 

Tilpasning af serviceniveauet på kørselsområdet 
Principielt er det udmærket at forsøge at tilpasse hele kørselsområdet. Det 
kan dog ikke i sig selv være et mål, at serviceniveauet ikke må være højere i 
Aarhus end i sammenlignelige kommuner. 

Udsatterådet skal advare kraftigt imod at man omlægger kørslen på en så-
dan måde, at det for nogle unge reelt betyder, at de ikke vil kunne komme i 
SFO. For nogle handicappede (fx unge med autisme og/eller angst), vil solo-
kørsel eller kørsel i taxa fremfor bus være nødvendigt. Hvis de tvinges til at 
køre sammen med mange, vil de ikke kunne gøre brug af kørselsordningen. 

Ryhavekollegiet 
I forslaget om omlægning af indsatsen på Ryhavekollegiet tales der om, at 
der ikke længere vil være medarbejdere på kollegiet i dagtimerne, og at man 
i stedet vil trække på civilsamfundsorganisationerne. 

Udsatterådet vil på det kraftigste advare mod, at man nedlægger stillinger og 
fremadrettet lader frivillige udføre opgaverne. 

Vi er tilhængere af tættere samarbejde mellem kommunen og civilsamfun-
det, men skal-opgaver skal udføres af ansatte og ikke af frivillige. 

Forebyggende indsatser efter servicelovens § 11, stk. 3 er en skal-opgave. 

Øvrige omlægninger på forsorgsområdet (spareforslag 7, 8 og 10) 
Forslaget om at tilpasse kapaciteten på forsorgsområdet til efterspørgslen er 
i udgangspunktet fornuftigt. 

Udsatterådet skal dog advare imod, at kapaciteten reduceres så meget, at 
der ikke er kapacitet, når efterspørgslen svinger. Dette gør sig bl.a. gæl-
dende for så vidt angår akutkapaciteten på forsorgsområdet. 

Selvom antallet af hjemløse i Aarhus Kommune heldigvis er faldet markant, 
så er der i 2022 stadig 507 hjemløse aarhusianere. 

Det skal stadig sikres, at der er kapacitet til at tilbyde værdige forhold for by-
ens hjemløse. 

Udsatterådet skal specielt opfordre til, at man ikke tidsmæssigt forcerer re-
duktionen, men at den sker i takt med, at det faktiske kan konstateres, at be-
hovet for pladserne falder. 

Væresteder og dagsaktiviteter (spareforslag 9 og 17) 
Også her er det naturligt at tilpasse kapaciteten til efterspørgslen. Men på 
samme måde som ved omlægningerne på forsorgsområdet, er det vigtigt, at 
reduktionerne ikke forceres. 
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Det er for socialt udsatte borgere vigtigt, at der er et passende udbud af 
dagsaktiviteter. Det drejer sig både om specifikke målgrupper og en nødven-
dig geografisk spredning. 

Det er fornuftigt at udvikle nye typer af meningsfulde fællesskaber – fx ar-
bejdspladsfællesskaber. Men der vil stadig være et stort behov for fælles-
skaber også for de allermest udsatte borgere. 

Det er vigtigt at huske på, at dagtilbud også fungerer som kontaktsteder, 
hvor udsatte borgere kan komme i kontakt med forvaltningens medarbej-
dere. At reducere for meget på dette område vil føre til øget arbejde for ud-
gående teams og andre opsøgende tilbud. 

Man skal også huske på, at Housing First måske nok sikrer flere en egen 
bolig, men ikke alle bliver inkluderet i nye meningsfulde fællesskaber. De vil 
stadig – i hvert tilfælde i en periode – have brug for væresteder og dagtilbud. 
Fjernes disse, risikerer vi at Housing First ender som Housing Only! 

Som et særligt punkt undrer det Udsatterådet, at man i spareforslag 9 taler 
om indgåelse af samarbejde med civilsamfundsorganisationer om udvikling 
af nye typer meningsfulde fællesskaber, mens man i samme forslag – og i 
spareforslag 17 – taler om at skære ned på/lukke tilbud, som drives af civil-
samfundsorganisationer (fx Naapiffik, Spor 7, Skiftesporet, Fristedet og Mø-
destedet). 

Fx Naapiffik og Mødestedet er tilbud til mennesker med særlige behov (hhv. 
borgere med grønlandsk baggrund i udsathed og førtidspensionister med 
anden etnisk baggrund end dansk). 

Mange af disse tilbuds brugere har ikke en realistisk mulighed for at gøre 
brug af andre – fx beskæftigelsesrettede – tilbud. 

Udsatterådet skal stærkt opfordre til, at der ikke fjernes tilbud til de allersva-
geste/mest udsatte borgere. 

Øget selvforsyning 
I spareforslag 11 tales der om at etablere flere pladser i Aarhus Kommune 
frem for at købe eksterne pladser. 

Udsatterådet er for så vidt positivt indstillet i forhold til at øge udbuddet af 
botilbudspladser i Aarhus Kommune. 

Da der på botilbudsområdet er etableret en markedsplads via Tilbudsporta-
len, er det principielt kun muligt at interne pladser i Aarhus Kommune er billi-
gere end pladser udenfor kommunen, hvis de interne tilbud har en lavere 
kvalitet/et ringere serviceniveau. 

Det er for os vigtigere, at borgerne får det tilbud, som de har brug for. Det 
fagligt set rigtige tilbud ligger ikke nødvendigvis i Aarhus Kommune, og en 
øget hjemtagning risikerer at bidrage yderligere til den afspecialisering af det 
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specialiserede sociale område, som vi har set siden kommunalreformen i 
2007. 

Bedre grundnormering og færre tillægsydelser 
Udsatterådet er positivt indstillet overfor ideen om at hæve grundnormerin-
ger og reducere tilkøbsydelser på botilbudsområdet. 

Udsatterådet vil dog minde om, at ikke alle har samme behov. Der vil stadig 
være borgere, der har særlige behov, der forudsætter en individuel tilpasset 
indsats og køb af tillægsydelser. 

Udviklings- og omstillingsplanen 
Når det kommer til hele tankegangen om investeringer (som er bærende i 
udviklings- og omstillingsplanen), så er Udsatterådet positivt indstillet. 

Vi er dog samtidig skeptiske ved den måde som hele investeringstanken er 
præsenteret i udviklings- og omstillingsplanen. 

Planen præsenterer udelukkende nettobesparelserne. Der er intetsteds be-
skrevet hvilke investeringer, der forudsættes for at realisere de beskrevne 
besparelser. 

Hverken vi eller andre har derfor mulighed for at vurdere, om de beskrevne 
besparelser er realistiske/mulige. 

Vi opfordrer magistraten til at gøre udviklings- og omstillingsplanen mere 
gennemskuelig ved at beskrive såvel investeringer som forventede besparel-
ser. Herunder bør også tidsforskydningen mellem investering og besparelse 
beskrives. 

Resultatet er, at planen lige blot nu fremstår som endnu et sparekatalog 
oveni det præsenterede sparekatalog. 
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