Udsatterådsmøde
Udsatterådet
FREDERICIA

Mødested:

KOMMUNE
Dagsorden

Frivilligcenteret Fredericia

Mødedato: 24.04.2019

X

Mødetidspunkt:

kl. 16.00 – 18.00

Deltagere: Bjarne Dahlmann, Charlotte Gerdes, Louis Lindholm, Lars Schau, Kim Svejstrup, Bente Hedemann,
Marie-Louise Clausen, Anders Friche.
Sekretær: (Rachel Møller Lund er fraværende). Referent: Lars Schau
Afbud. Gitte
Kjeld har meldt til Bjarne at han stopper i udsatterådet.

Dagsordens punkter
1. Gennemgang af referat fra d.

Godkendt.

2. Informationsniveau mellem

Nogen oplever, at der sendes meget information til udsatterådsrepræsentanterne.
Bjarne fortæller at meget af materialet bare er til information.
Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der i emnefeltet blev
tydelig anført om der forventes at man svarer. På den
måde vil det blive tydeligere for alle hvad der forventes.

18. februar

møderne.
Forventninger til respons fra
medlemmerne.

Se notat.
al- og Beskæftigelsesudvalget d. Et godt møde!
Meget interesserede og engagerede
25. marts
Måske færre punkter næste gang så der er mere tid til at
gå i dybden.
Man kunne forhøre sig om der kunne blive afsat mere
tid.

3. Evaluering af mødet med Soci-

4. Studietur til Odense d. 25.
marts

Se evt. notat fra Rachel
En rigtig fin tur, hvor vi fik set deres ”hellesteder” og
fik et oplæg omkring baggrunden for deres arbejde.
Alle var meget begejstrede for deres store løsning som
umiddelbart godt kunne erstatte den nuværende skur
løsning. Men først skal det undersøges om der kan laves
en lokalløsning i samarbejde med produktionsskolen og
andre lokale ambassadører.
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Der er givet flere af disse ting videre til handlingsnetværket og strategi for udsathed.
Her vil man undersøge nærmere omkring placering og
alternative løsninger.
Der skal ligeledes undersøges om der skal bringes andre
lettere løsninger i spil andre steder i byen.
Udsatterådet har en forventning om at handlingsnetværket løbende melder tilbage så der kan laves et endeligt
forslag til udvalget.
5. Fællesmøde for udsatteråd re-

gion syd d. 10. april

Louis og Lars deltog.
Der var 2 emner på mødet.
1. Bisidderordninger – et fint oplæg.
Spørgsmål: bør vi som udsatteråd skabe et bedre overblik over de bisidderordninger der findes lokalt i Fredericia?
2. Budget og økonomiprocesser
Oplæg om hvornår man som udsatteråd bør presse på i forhold til de kommunale budget forhandlinger. Her anførte han vigtigheden af at det var
bedst at indkomme med økonomiske ønsker fra
april til juli måned.
Ellers skriv om fremadrettede ønsker til eksempelvis 2021.
Spørgsmål: hvordan tilrettelægger udsatterådet vores
arbejde så det tilgodeser dette?

6. Bestyrelsespost i Social Sund-

hed

Socialsundhed er en nyetableret forening i Fredericia
der vil understøtte udsatte borgere til møder med sundhedssystemet. Der er tale om frivillige sundhedsuddannede der følger de udsatte.
Der efterspørges en repræsentant fra udsatterådet i social sundhed bestyrelsen.
Bjarne melder sig og vælges.
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a.
b.
c.
d.
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Transport
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Kommentarer hertil:
Der efterspørges om vi kan få et ekstra fokuspunkt hvor
vi i udsatterådet arbejder videre på at skabe alternative
tilbud til udsatte misbrugere der er plejekrævende og
ikke kan rummes i de etablerede tilbud.
Det kunne være skæve boliger eller alternative plejehjemspladser og måske midlertidige pladser.
Ligeledes bør der laves et fokuspunkt der omhandler
bisidderordninger - et overblik over mulighederne lokalt.
Ad c. Der efterspørges en tilbagemelding på transportgruppens arbejde til udsatterådet.
Ad d. Der bliver fundet en ny dato som meldes ud til
udsatterådet.

8. Bus til Brugernes Bazar 28. au-

Bjarne arrangerer en bus så alle udsatte kan komme til
arrangementet.
Der anbefales at alle fra udsatterådet deltager - det plejer
at være en rigtig god dag.

9. Evt.

Der er national udsatterådssamling den 6. juni i
Odense. Der plejer at være 2 der kan deltage fra hver
udsatteråd. Bjarne deltager og hvis andre ønsker at være
med skal dette meldes til formanden.

gust

Ny udsatteråds repræsentant.
Vi bør overveje om der skal findes en erstatning for
Kjeld.
Det kunne være én fra korskærparken eller andre.
Bjarne vil gerne have at vi sender forslag til ham.

