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Borgerservice 2 Go 

 

1. Arrangementet /aktivitetens navn 

Borgerservice 2 Go 

 

2. Tid og sted 

Start: 2017 

Slut: Idriftsat 

 

3. Målgruppe 

Målgruppen er socialt udsatte borgere i Aarhus.  

 

4. Ide, formål og problemstilling 

For at kunne deltage aktivt i demokratiet er det nødvendigt at kende sine rettigheder som borger. 

Mange socialt udsatte borgere tager dog ikke den nødvendige kontakt til offentlige myndigheder, når 

de har behov for hjælp. De er derfor enten ikke bevidste om deres rettigheder eller har ikke ressour-

cer til at udnytte disse. I Borgerservice oplever vi således, at de borgere, som har mest brug for vo-

res hjælp, sjældent opsøger den på Dokk1 eller lokalbibliotekerne.  

 

5. Præsentation af ide/arrangement 

Borgerservice 2 Go består et team af Borgerservicemedarbejdere, som brænder for at gøre en sær-

lig indsats for udsatte borgere. Medarbejderne har faste besøgstider på byens herberger, varme-

stuer og væresteder – altså der, hvor de udsatte er og føler sig trygge. Det er så vidt muligt den 

samme medarbejder, som besøger et sted, således at der opbygges en relation til vedkommende. 

Teamet hjælper borgerne med stort og småt i forhold til det offentlige Danmark. 

 

6. Hvad har vi lært? 

Evalueringen af tiltaget viser, at det er vigtigt for tilliden til medarbejderen, at de ikke af borgerne be-

tragtes som ”endnu en fra kommunen”, men at man i stedet kender dem som ”Kristian” eller ”Maria”. 

Borgerne er meget glade for tilbuddet, og fortæller, at de ikke ville få løst deres problemer, hvis ikke 

det var for besøgene fra Borgerservice 2 Go.  

 

7. Hvad var godt? 

Borgerservice 2 Go formår at nå ud til netop den målgruppe, som har mest brug for Borgerservice, 

og som samtidig ikke selv opsøger hjælpen på Dokk1. Derudover har flere borgere givet udtryk for, 

at de gode oplevelser med 2 Go-medarbejderne har givet dem mod til også at opsøge andre offent-

lige instanser.  

 

8. Anbefalinger til andre 

Det tager tid at opbygge en tillidsfuld relation til udsatte borgere, som ofte har mange dårlige erfarin-

ger med det offentlige Danmark i bagagen. Man må derfor ikke forvente succes fra 1. dag, men skal 

i stedet investere tid til at borgerne kan lære medarbejderen at kende.  

.  


