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Kommissorium for opgaveudvalg om mindre psykisk sårbarhed i Aar-
hus Kommune 2019-2020 
 
1. BAGGRUND OG FORMÅL 
Aarhus Byråd har besluttet at nedsætte fire et-årige §17.4-udvalg, benævnt 
”opgaveudvalg”, i byrådsperioden 2018-2021.  
 
Opgaveudvalg er et af de politikudviklingsværktøjer, byrådet kan bruge til at 
sætte konkrete politiske anbefalinger i værk. De etårige opgaveudvalg skal 
udvikle løsninger på en klart defineret opgave, som byrådet ønsker løsning 
på.  
 
2. UDVALGETS OPGAVE 
Aarhus Byråd var i forbindelse med beslutningen om at nedsætte et opga-
veudvalg om mindre psykisk sårbarhed opmærksomt på, at der er tale om et 
potentielt meget bredt emne. I forbindelse med en temadrøftelse i byrådet i 
foråret 2018, blev temaet for udvalgsarbejdet derfor snævret ind med føl-
gende formulering: 
 

Psykisk sårbarhed er et omfattende og komplekst tema, 
som i sin helhed ikke vil kunne adresseres inden for den 
ramme, som der ligger i et opgaveudvalg. Derfor arbejdes 
der inden for den afgrænsede periode med et mere snæ-
vert men højaktuelt fokusområde. 
 
Opgaveudvalget vil således primært have fokus på tekno-
logiens – særligt de sociale medier - rolle i forhold til psy-
kisk sårbarhed. Eksponerings- og præstationskulturen ud-
fordrer den flydende grænse for, hvornår børnene og de 
unge ”er på” og hvornår de ”holder fri”. Hovedfokus er på 
børnene og de unge, men udvalget vil også belyse, hvilken 
rolle de voksne omkring børnene og de unge spiller. 
 
Udvalget vil lægge vægt på en høj grad af inddragelse af 
børnene og de unge selv, men vil også invitere eksperter 
fra fx Aarhus Universitet ind for blandt andet at få belyst 
sammenhængen med psykisk sårbarhed. Formålet er at 
komme med anbefaling til byrådet om konkrete produkter 
og handlinger (fx konkrete indsatser, kampagner, værktø-
jer mv.), som kan hjælpe børnene, de unge og de voksne 
omkring dem med at håndtere de udfordringer, som de so-
ciale medier giver i forhold til udsathed, psykisk sårbarhed 
og sociale fællesskaber.  
 
Generelt – men særligt I forhold til de voksne omkring bør-
nene og de unge - vil fokus være på tidlig indsats, opspo-
ring og forebyggelse.1 

 
1 Uddrag fra byrådsvedtagelse den 6. juni 2018 af indstillingen ” Nedsættelse af 
§17.4-udvalg for byrådsperioden 2018-2021” 
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Udvalgets arbejde skal munde ud i en anbefaling til byrådet, som kan være 
”et konkret forslag til en politik på et område eller konkrete løsningsforslag 
på en opgave”.2 
 
 
3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET 
Byrådsmedlemmer 

• Mahad Yussuf (S) 
• Peter Sporleder (V) 
• Thomas Medom (SF) 
• Eva Borchorst Mejnertz (R) 
• Lone Norlander Smith (EL) 

 
Eksterne medlemmer 
Byrådsmedlemmerne har valgt at udpege syv eksterne medlemmer, der skal 
fungere som eksperter på forskning og praksis og sikre at børnenes og de 
unges perspektiv indgår i arbejdet. Arbejdet som eksternt medlem af udval-
get er ulønnet, dog kan der kompenseres for udgifter til transport. 
 
Endelig beslutning om udpegning af de eksterne medlemmer er truffet af 
Magistraten. 
 
De eksterne medlemmer er: 
- Ida Binderup 
Repræsentant for Ungdommens Røde Kors i Aarhus. Ida Binderup forven-
tes at bære de unges perspektiv med ind i arbejdet. 
 
- Niklas Vistisen 
Repræsentant for Danske Skoleelever. Niklas Vistisen forventes at bære de 
unges perspektiv med ind i arbejdet. 
 
- Imran Rashid 
Er læge, debattør og forfatter til blandt andet ”Sluk” om digitale mediers på-
virkning. Imran Rashid er udpeget for at bære sundhedsfaglig ekspertviden 
med ind i udvalget. 
 
- Dorte Ågård 
Ph.d., seniorrådgiver ved Aalborg Universitet. Dorte Ågård forsker i klasse-
ledelse og i, hvad computere i undervisningen betyder for lærer-elev-
relationen. Hun er udpeget for at bære ekspertviden om hvilken betydning 
de sociale medier og psykisk sårbarhed har for de professionelles rolle ind i 
udvalget. 
 
 
 
 

 
2 Jævnfør byrådsvedtagelsen af 6. juni. 2018. 
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- David Madsen 
Psykolog og stifter af Dansk Behandling for Computerspil- og Onlineaf-
hængighed. Er selv gammel Counter Strike spiller på højt plan. David Mad-
sen er udpeget for at bære psykologfaglig ekspertviden med ind i udvalget. 
 
- Tine Willads Rasmussen 

Psykolog fra Den gratis psykologhjælp for unge. Tine Willads Rasmussen er 
udpeget for at bære praksisviden om psykisk sårbarhed og behandling ind i 
udvalget. 
 
- Maria Bergmann Nielsen  
Uddannelseskonsulent fra Børns Vilkår. Maria Bergmann Nielsen er udpe-
get for at bære praksisviden om Børns Vilkårs rådgivningsarbejde vedrø-
rende digital adfærd med ind i udvalget. 

 
Formandskab 
Udvalget konstituerer sig med et formandskab bestående af en formand og 
en næstformand. 
 
Formandskabet består af ét byrådsmedlem og ét eksternt udpeget medlem. 
 
 
4. UDVALGETS ARBEJDSFORM OG TIDSPLAN 
Udvalget for mindre psykisk sårbarhed arbejder fra efteråret 2019 og afslut-
ter arbejdet sommeren 2020. Der afholdes seks ordinære møder i perioden. 
Dertil kan komme uformel mødeaktivitet. 
 
Børn og Unge udarbejder med afsæt i udvalgets anbefalinger en indstilling til 
byrådet til forventet behandling i det tidlige efterår 2020. 
 
Udvalget tilrettelægger i øvrigt selv sin arbejdsform indenfor rammerne af 
styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Aarhus Kommune og Kommunalbe-
styrelsens beslutninger.  
 
Magistratsafdelingen for Børn og Unge forestår sekretariatsbetjeningen af 
udvalget. 
 
Formandskabet sikrer med sekretariatets bistand den nødvendige koordina-
tion med arbejdet i de stående udvalg. 
 
 
5. ØKONOMI  
Opgaveudvalget er tildelt 100.000 kr. Den økonomiske ramme skal muliggø-
re basisomkostninger i form af mødeafholdelse, faglig inspiration, procesun-
derstøttelse og udformning af materialer i forbindelse udarbejdelse af anbe-
falinger til byrådet.  
 
Hvis der undervejs bliver behov for yderligere økonomiske midler i opgave-
udvalget, drøftes det med Børn og Unge. 


