Udsatterådsmøde
Blad nr. 1

Dagsorden
FREDERICIA
KOMMUNE

Referat

X

Mødested: Frivilligcenteret
Mødedato:

24.02.20

Fredericia
Mødetidspunkt:

kl. 16.00-18.00

Deltagere
Deltager: Yelva Bjørnholdt Jensen, Kim Svejstrup, Jacob Hansen, Charlotte Gerdes, Carsten
Nicolaysen, Bjarne Dahlmann, Louis Lindholm, Lars Schau.
Afbud: Bente Hedemann og Anders Friche.
Sekretær: Katharina Vestergaard Sejr, Praktikant i Sundhed og Velfærdsinnovation.

Dagsorden
1. Velkomst

Referat
Formanden byder velkommen, og informere
om afbud, samt at Marie-Louise har trukket sig,
og Claes er med, og er i process til at senere
indtræde i udsatterådet.
Ylva Bjørnholdt Jensen, deltager på mødet i
dag, og giver en kort introduktion af sig selv.

2. Gennemgang af referatet fra seneste
møde (18.11.19 – er vedhæftet)

3. Mødet med Social og
Beskæftigelsesudvalget 30. marts 2020
Hvad ønsker vi at drøfte med udvalget 30.
marts? Forslag:
 Præsentation af Udsatterådets
aktivitetsplan
 Hellesteder
 Transportanalyse
 Suppearrangement – november
 Kommissorium og nye vedtægter
 Godkendelse af nye medlemmer
 Forslag til en sommerinspirationstur
for udvalget
 Bjarne giver status på nødovernatning

Referattet fra seneste møde er godkendt.

Havnecafeen er blevet fjernet fra møde
dagsordenen, og derfor er udsatterådet sat på til
kl 17.30- 18.00.
Transportanalyse, det har været uvidst hvad
denne analyse skulle undersøge. Der er blevet
arbejdet noget for det sidste år, og det som er
arbejdet på er seniorer og busruter. Der har
været forskellige tanker, hvor hen det ramte i
kommunen. Der var tænkt at undersøge
hvordan mulighederne var for transport til
behandlinger eller undersøgelser som de
udsatte skal være i. Der tænkes at den skal
tænkes social og sundhed ind i dette. Der blev
mange ting kastet ind i denne analyse.
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Hellestederne
Bjarne taler omkring punktet hellesteder, som
kan give rum til de socialt udsatte, og forsøge
at få det med i tankerne om byfornyelse.
Suppearragementet er blevet flyttet, og der er
ønske om at det bliver i November. Det vil
være godt at lægge det der, så det ligger i
forlængelse med andre arragementer. Mandag
d. 16.november kl 17.00, i forlængelse af et
stormøde i Strategi for Udsathed. Hele udvalget
kan deltage her.
Kommissorium og nye vedtægter, er under
arbejde og hæftet til at Yelva har lavet en sag
på dette.
Yelva har skrevet sagen på vedtægter,
kommisorium, og medlemmer, som vil blive
lagt på efter udsatterådets oplæg. Yelva vil
spørge udvalget om det er muligt at når de er
spørgsmål, at udsatterådet kan komme ind og
besvare de sprøgsmål, dette vil blive besvaret
på formødet.
Sommerinspirationstur for udvalget,
Evt. tage udvalget med ud og se de tilbud som
der eksistere i kommunen. Givet muligheden
for at mikse politikerne og medlemmerne af
udsatterådet.
Det er vigtigt at huske alle grupper som er
udsatte, og at det ikke bliver de ”groveste
udsatte”.
Det kunne forbindes med den indsats der bliver
lavet for særligt unge og forebyggelsen imod
stofmisbrug.
Stor interesse i at kigge på den sociale del af
social og beskæftigelsesudvalget.
Evt. se mosegårdsvej evt. nødovernatningen,
eller nogle af de idrætstilbud, evt. lave et
fællesarragement mellem social &
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beskæftigelsesudvalget og senior &
handikapudvalget.
Kigge ned til Carsten og evt. SIND, eller
muligvis Solstrålen, også komme forbi Skuret,
lave et arragement med pølser i Skuret.
(der vil blive nedsat en lille gruppe til at
planlægge dette heriblandt Bjarne, Louis og
Katharina)
Status på nødovernatningen
Der har været mange forskellige brugere, alt fra
en som har brugt det en enkelt nat, og et par
som var på gaden. Det kræver lidt logistik i
forhold til varmestuen. Det har hjulpet nogle.
Der har været forskellige aldersgrupper fx 2040’erne, men det er ikke muligt at sige noget
helt præcist.
At der er en person som står for det, kan være
svært i forhold til transporten, men det har
været et godt samarbejde, men der er nogle
konplekse problemstillinger.
Hellestederne og sommerinspirationsturen
bliver de store punkter. Men det præcise til
udvalgsmødet bliver lavet i kommende uge, så
det er klar inden udvalgsmødet.
4. Status på handlingsnetværk

Handlingsnetværk om hjemløse
- Der er lavet en oversigt over
muligheder for hjemløse.
Handlingsnetværk til forebyggelse af unges
misbrug.
- Introduktion til dette handlingsnetværk,
sammen med at der bliver givet nogle
økonomiske midler til disse indsatser.
- At der bliver på mødet i marts besluttet
hvordan de sidste midler bliver fordelt
mellem indsatserne.
- Opstartsmødet var et godt, og der blev
nedsat et handlingsnetværk.
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-

Udsatterådet kan godt deltage i dette
handlingsnetværk. Kim er interesseret,
og Jacob kan godt tiltræde.

Handlingsnetværket mod ensomhed
- Danne os et overblik over aktiviteter
over det.
- Vil gøre det nemmere at komme til
arragementer.
- Der vil blive videre information efter
mødet d. 05.03.2020
Handlingsnetværk for julehjælp 2020
- Har der været opstartsmøde og
evaluering af sidste år.

5. Aktivitetsplanen

Handlingsnetværk for integration
- Der har været opstarts møde i
handlingsnetværket som arbejder med
at styrke integrationen, når man først
kommer til Fredericia.
Louis fremlægger først udsatterådets
aktivtetsplan.
Synlighed
- Vi vil sikre, at vi deltager i relevante
sammenhæng
- Blive omtalt i diverse medier
- Deltage i brugernes bazar
- Deltage i årsmøder/regionsmøder
Samarbejde
- Møder med Fredericia Kommune
(udvalget)
- Møder med relevante foreninger (social
sundhed (9.9.20)
- Med med Yelva (03.02.20).
o Deltage i kvartals møderne, for
at bruge ressourcerne bedst.
o Handler om at komme tættere på
den politiske dagsorden.
- Kommisorium og vedtægter på plads
(afsluttes 30.03.20).
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Aktiviteter
- Afklare transportudfordringerne for
udsatte (afventer)
o Undersøgelse om de andre ting,
evt. det svære ved at træde over
dørtærskelen.
- Synliggøre Udsatterådet med et event
sammen med social og
beskæftigelsesudvalget
- Forberede evt. emner til budget 2021
- Profiljakker til Udsatterådet (afsluttet)
- Sommertur med Social og
beskæftigelsesudvalget
- Hellesteder.
Dele budskabet om udvidelsen af af sports
tilbud via Solstrålen og landsforeningen for
væresteder.
At der bliver et samlet møde med fokus på
Code of care, gerne i november.
6. Mødedatoer i 2020




20. april kl. 16-18 (Korskærparken)
9. september kl. 16-18
19. november kl. 16 - 18

At det næste møde bliver d. 20.april kl 16-18,
dette bliver som tidligere nævnt være i
Korskærparken.
Mødet vil starte med udsatterådet og derefter
vil der være fokus på det boligsociale område,
med fokus på det som har interesse for
udsatterådet. Hvor der efterfølgende vil være
mad.
Der efter er mødet d. 09.09. hvor Malene
palopski deltager, evt. invitere PeerPartnerskab som kunne komme og dele deres
erfaring.
Sidste planlagte møde bliver d. 19.november.
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Katharina informere om at hun ønsker at
færdiggøre de mini portrætter af udsatterådet,
og der vil blive taget billeder af udsatterådets
medlemmer efter mødet, og at hun eftersender
spørgsmål til de resterende medlemmer som
Camilla ikke nåede at få besvarelser fra. Så
håbet er at der snart kan blive offentliggjort
disse miniportrætter af udsatterådet, sådan at
borgerne ved hvem der sidder i rådet .
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