Udsatterådsmøde
Blad nr. 1

FREDERICIA
KOMMUNE

Referat

X

Mødested: Frivilligcenteret
Mødedato:

18.11.19

Fredericia
Mødetidspunkt:

kl. 16.00-18.00

Deltagere
Fremmødte: Bjarne Dahlmann, Louis Lindholm, Charlotte Gerdes, Marie-Louise Clausen, Kim
Svejstrup, Anders Friche, Lars Schau, Carsten Nicolaysen, Jacob Hansen.
Afbud: Bente Hedemann
Sekretær: Jeanett Beckmann, Sundhed og Velfærdsinnovation

Dagsorden
1. Velkommen og
præsentationsrun
de

Referat
Velkomst til de nye medlemmer: Carsten Nicolajsen og Jacob Hansen.
De nye medlemmer godkendes politisk 30.3.2020, men fungerer fuldt
ud som medlemmer fra dags dato.

2. Gennemgang af
referatet fra
seneste møde

Godkendt.

3. Drøftelse af vores
høringssvar til
Beskæftigelsespla
n 2020

Formandsskabet har udarbejdet høringssvar, som medlemmerne i rådet
har kunne kommenterer på. Kommentarerne er gået videre til Socialog Beskæftigelsesudvalget og planen er efterfølgende rettet til.
Beskæftigelsesplanen er vedhæftet referatet. Planen godkendes
endeligt af Byrådet primo december.

Omkring punktet om synlighed aftales det, at de medlemmer som ikke
har meldt ind til Camilla gør det nu. Ønsker man ikke eget billede, er
der mulighed for at vedhæfte et andet relevant billede. Formålet er at
profilere Udsatterådet.

Beskæftigelsesområdet vil gerne takke ja til tilbuddet om, at
Udsatterådet har et oplæg om vigtigheden af at udsatte borgere
kommer i beskæftigelse. Dette planlægges i samarbejde med
formandsskabet.
4. Netværksmøde i
Rådet for Socialt
Udsatte 28.11.19.

Mødet er for brugerrepæsentanter, så Udsatterådet i Fredericia har ikke
mulighed for at deltage.
Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte, har på grund af
uenigheder i Rådet valgt at blive fritaget fra hvervet som formand.
Social- og indenrigsministeren skal nu udpege et nyt råd.
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5. Information om
ændringer af
vedtægter og
kommissorium.

Punktet sættes på Social- og Beskæftigelsesudvalgets dagsorden den
30. marts 2020, hvor Udsatterådet også deltager. Der udarbejdes en
sag, som fremsendes medlemmerne til orientering og mulighed for
kommentarer.

6. Aktivitetsplanen.

Louis præsenterede aktivitetsplanen, som er vedhæftet referatet.
Der er tidligere spurgt til en status på transportanalysen. Der følges pt.
op på dette. Kommentarer fra Udsatterådet vedhæftes referatet.
Der planlægges suppearrangement for udsatte borgere den 6. februar
2020. Louis er tovholder og inddrager de øvrige medlemmer efter
behov. Arrangementet afholdes i samarbejde med Social- og
Beskæftigelsesudvalget.
Formandsskabet har inviteret Koncernchef Yelva Jensen til deltagelse
på møderne i Udsatterådet i 2020. Kadancen for deltagelse aftales på
første møde. Herudover afholdes kvartalsvise møder mellem
formandsskabet og koncernchefen for at styrke kendskabet til den
politiske dagsorden og omvendt øge muligheden for at præge det
politiske niveau. Udsatterådet nævner i denne forbindelse ønske om at
drøfte følgende temaer:
-

Muligheden for at få en form for ”hotline” til jobcentret til brug
i de tilfælde, hvor der er en hastesag, som kræver hurtig
handling.
Anvisningsretten: Hvad er holdning? Hvor meget anvendes
den? Og hvordan anvendes den?
Kvikguiden på hjemmesiden skal ajourføres. Den skal
indeholde akuthjælp og anden nyttig viden. Det handler også
om ressourcer til vedligeholdelse. Kan den ligge under Strategi
for Udsathed? En nuværende oversigt over kommunale tilbud
sendes rundt til medlemmerne. Udsatterådet kan evt. bidrage til
at modellere og kvalificere oversigten, så den er nem at gå til
og brugbar i dagligdagen.

Udsatterådet kommer med udkast til en sommertur for Social- og
Beskæftigelsesudvalget, hvor de kan møde forskellige tilbud.
Arrangementet forventes at ligge i juni. Forslaget præsenteres på
udvalgsmødet i marts.
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Endelig nævnes muligheden for at Udsatterådet kommer på tur – bl.a.
ved Helhedsplanen. Det undersøges, om Udsatterådet kan deltage i et
Fælles sekretariatsmøde.
7. Handlingsnetvær
k.

Mandag den 11. november blev udsatteugen kickstartet ved stormøde i
Strategi for Udsathed efterfulgt af filmen Submarino. Det var en god
eftermiddag med næsten 100 deltagere.
Bjarne gav status på følgende handlingsnetværk under Strategi for
Udsathed:
Handlingsnetværk for julehjælp: Louis deltager i handlingsnetværket.
Oversigt over julehjælp og aktiviteter samles ét sted.
Handlingsnetværk for et uformelt mødested: Bjarne og Lars deltager i
handlingsnetværket. Udsatterådet har været på studietur til Odense,
hvilket er mundet ud i et forslag, som nu ligger ved politikerne. Temaet
drøftes på mødet i marts. Kim tilbyder sin hjælp i handlingsnetværket.
Muligheden for shelter drøftes.
Handlingsnetværk for Fredericia Fælles: Louis deltager i
handlingnetværket. Uge 24 bliver ugen mod ensomhed. Der bliver
forskellige steder med mulighed for spisning, brætspil mm.
Udsatterådet drøfter vigtigheden af at tænke de unge folkeskoleelever
ind, da Børnenes Vilkår har udarbejdet ny rapport, som viser, at
ensomheden også her kan være stor. Rapporten fremsendes med
referatet.
Handlingsnetværk for hjemløse 365: Bjarne og Carsten deltager i
handlingsnetværket. Antallet af hjemløse har været faldende. Der er
kommet tilbud om nødovernatning i vinteren 2019 og 2020 på
Mosegårdsvej. Borgere kan henvises til nødovernatning af relevante
samarbejdspartnere eller henvende sig i Varmestuen i Danmarksgade i
åbningstiden eller på telefon 3043 1611. Folderen vedhæftes referatet
og må gerne deles ud. Herudover arbejdes der på at samle information
over tilbud til hjemløse.
Jul på Akseltorv afholdes på samme måde som Sommerrock med kant.
Der kommer et lignende arrangement som Sommerock næste år.
Udsatterådet opfordres til at komme med forslag til øvrige
handlingsnetværk eller deltage i de eksisterende netværk.
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2020.
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Der aftales følgende mødedatoer i 2020:
24. februar kl. 16-18
20. april kl. 16-18 (afholdes i Korskærparken)
09. september kl. 16-18
19. november kl. 16-18

9. Evt.

I Frivilligcenter Fredericia arbejder Elisabeth nu med Peernetværksgrupper og Malene med Social Sundhed. Der er desuden en
advokat, som tilbyder gratis retshjælp hver onsdag mellem 17-19.
Under Helhedsplanens beboerservice i Medborgerhuset er der hjælp at
hente til forskellige indsatser, f.eks. gratis retshjælp til borgere i hele
byen.
På mødet blev udleveret jakker og taget billeder, som sendes ud via
Strategi for Udsathed for at øge opmærksomheden omkring
Udsatterådet.
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