Referat

Stevns Udsatteråd
Mødelokale 2, Rådhuset,
28. august 2019
Kl. 10:00
Medlemmer
Helen Sørensen (A)
Jacob Panton Kristiansen (V)
Rikke Ackermann
Majbritt Bjerke
Per B. Jensen
Peder A. Larsen
Jacob Buch-Andersen
Tinamaria Götz
Anja Reimann Christensen

Bemærkning:
Henning Urban Dam Nielsen deltog under punkt 10.
Dorthe Kapler Holmboe deltog under punkt 10 og 11.
Afbud: Jacob Buch-Andersen.
Ordstyrer: Anja Reimann Christensen.
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Side

9 Godkendelse af dagsorden
00.01.00-G01-7-19 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•

godkende dagsordenen.

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Jacob Buch-Andersen.
Dagsordenen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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10 Samarbejde med udvalgsformand og centerchef - drøftelse
27.15.00-A30-2-19 – TineVNie
Resumé
Drøftelse af forventninger og samarbejde med SSU-formand Henning
Urban Dam Nielsen og centerchef for Sundhed & Omsorg Dorthe Kapler
Holmboe.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•

drøfte forventninger og samarbejde med udvalgsformand og centerchef.

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Buch-Andersen.
Dorthe tilbød, at hun fremadrettet kan deltage som gæst på Udsatterådet´s møder og under et fast punkt på dagsordenen give en orientering
om nyt fra Sundhed & Omsorg, herunder også sager til SSU´s dagsorden, som kan have interesse for Udsatterådet. Udsatterådet accepterede
tilbuddet.
Udsatterådet drøftede forventninger og samarbejde med SSU´s formand, som ser frem til, at Udsatterådet kan være med til at skabe en
mere tydelig dagsorden i forhold til kommunens udsatte borgere, blandt
andet i form af høringssvar fra rådet. Han anbefalede Udsatterådet at
kigge bredt og generelt på området. Rådet blev også anbefalet at undersøge omfanget af fokusområderne og derefter finde ud af, hvad der
er muligt - også i forhold til arbejdet omkring lovændringer.
Sagsfremstilling
Ifølge Udsatterådet´s vedtægter er rådet´s indgang til Kommunalbestyrelsen (KB) via Social- og Sundhedsudvalget, når det drejer sig om generelle emner, og via Arbejdsmarked, Erhverv & Turisme (AET) i
spørgsmål vedrørende akutboliger, enkeltydelser og forsørgelse.
SSU´s formand Henning Urban Dam Nielsen og centerchef for Sundhed
& Omsorg Dorthe Kapler Holmboe er inviteret til en drøftelse omkring
forventninger og samarbejde med Udsatterådet.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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11 Tværgående Velfærdsprogram - orientering
v/Dorthe Kapler Holmboe
00.14.00-A21-1-17 – TineVNie
Resumé
Orientering om Tværgående Velfærdsprogram v/Dorthe Kapler Holmboe.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Buch-Andersen.
Dorthe orienterede om det tværgående velfærdsprogram - herunder:
•
•
•
•
•

et projekt som går på tværs af centre
2 grupper, et ungeteam og et familieteam - hver gruppe har sin
målsætning
målsætningen i forhold til ungeteamet holder
familieteamet mangler at finde flere familier i forhold til målsætningen
projektet skal evalueres efter nytår

Udsatterådet drøftede kriterierne for at indgå i projektet, hvordan der
visiteres og hvem der kan henvise familier/borgere til projektet. Forvaltningen følger op på denne drøftelse.
Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Den 19. august 2019 blev SSU orienteret om status for det Tværgående
Velfærdsprogram (TVP). Sagsfremstilling og bilag fra udvalget´s møde
er vedhæftet denne sag, hvor Dorthe Kapler Holmboe vil orientere Udsatterådet om TVP.
Økonomi
Orienteringen på dette møde har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•
•

Bilag
Dagsordenspunkt: Tværgående velfærdsprogram status behandlet på mødet 19. august 2019
kl. 09:00 (Mødelokale 1) i Social og Sundhed (2019).docx
Bilag Statistik udvikling unge i Ungeteam v2 2018-2019
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12 Budget 2020 - høringssvar
00.30.00-Ø00-4-18 – TineVNie
Resumé
Drøftelse af Udsatterådet´s høringssvar til budget 2020.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•

drøfte rådet´s høringssvar til budget 2020.

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Buch-Andersen.
Udsatterådet gennemgik og drøftede høringsmaterialet og det udkast til
høringssvar, som var sendt ud til medlemmerne forud for mødet.
Når høringssvaret er godkendt af alle Udsatterådet´s medlemmer, bliver
det sendt til forvaltningen og vil indgå i den videre politiske proces.
Sagsfremstilling
Høringsmateriale vedrørende budget 2020 blev sendt ud til Udsatterådet
den 24. juni med en høringsfrist den 12. august 2019. Den 1. august
blev der afholdt et orienteringsmøde for rådet´s medlemmer hvor det
også blev fortalt, at høringsfristen var udsat til den 13. september på
grund af folketingsvalget.
Udsatterådet, for så vidt angår medlemmerne indstillet af foreninger/organisationer, har efterfølgende haft et møde, hvor et høringssvar
fra Mænds Mødesteder indgik i drøftelserne. Derudover deltog Udsatterådet i SSU´s dialogmøde vedrørende budgettet den 12. august.
På dette møde skal Udsatterådet drøfte et fælles høringssvar til budget
2020.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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13 Diverse orienteringer
00.01.00-I00-9-19 – TineVNie
Resumé
Diverse orienteringer fra politiske udvalg, administrative centre og eventuelle arbejdsgrupper nedsat af Udsatterådet.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Buch-Andersen.
Børn, Unge og Læring er gået i gang med arbejdet omkring en ny børne- og ungepolitik.
Brohøj - officiel åbning den 29. oktober. Invitation kommer på et senere
tidspunkt.
Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
På Udsatterådet´s konstituerende møde den 20. juni 2019 blev det besluttet, at der fremadrettet skulle være et fast punkt på dagsordenen,
hvor rådet orienteres om nyt fra de politiske udvalg og administrative
centre, samt eventuelle arbejdsgrupper nedsat af rådet selv.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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14 Udsatterådet´s arbejde - opfølgning
27.15.00-A30-2-19 – TineVNie
Resumé
Opfølgning på Udsatterådet´s arbejde og fokusområder.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•

drøfte rådet´s arbejde og fokusområder.

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Buch-Andersen.
Udsatterådet drøftede fokusområderne hjemløshed samt familie og pårørende og det blev besluttet, at Anja og Majbritt forud for næste møde
sender en række spørgsmål til centerchefen for Arbejdsmarked.
Den 19. november deltager centerchefen for Arbejdsmarked og udvalgsformanden for AET. Udsatterådet drøftede muligheden for at invitere
gæster til andre møder f.eks. Stevns Erhvervsråd eller Udsatteråd fra
andre kommuner.
Udsatterådet drøftede også hvordan kendskabet til rådet og rådet´s
arbejder udbredes - herunder f.eks. en Facebook side og en folder. Det
blev besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Rikke, Anja,
Per og Majbrit, som skal starte op på fokusområdet vedrørende hjemløshed. Arbejdsgruppen skal også starte op på en folder om Udsatterådet. Jacob Buch-Andersen har efter mødet givet besked om, at han også
indgår i arbejdsgruppen, som selv fordeler opgaverne imellem sig.
Sagsfremstilling
På Udsatterådet´s konstituerende møde den 20. juni 2019 blev det besluttet, at rådet vil have fokus på:
•

•
•

hjemløshed, familier og pårørende. Rådet vil blandt andet arbejde på at få skabt et overblik over, hvor omfangsrigt hjemløshed
er i Stevns Kommune. Rådet vil også arbejde på at komme i dialog med udsatte unge, inden de f.eks. ender som hjemløse
synlighed og åbenhed, herunder arbejde for at udsatte borgere
får mod på at gå i dialog med kommunen, så kommunen ikke opfattes som lukket og "farligt" område for udsatte borgere
samarbejde på tværs af f.eks. foreninger, rehabiliteringscenter
Stevnshøj og psykiatricenter Brohøj

Dette punkt vil fremadrettet blive fast punkt på dagsordenen, så Udsatterådet kan drøfte arbejdet og rådet´s fokusområder.
Udsatterådet skal på dette møde også drøfte muligheden for at etablere
samarbejde og netværk på tværs at kommuner og andre råd.
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Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune.
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15 Udtalelser i pressen - drøftelse
00.13.08-A50-1-19 – TineVNie
Resumé
Drøftelse af hvordan Udsatterådet håndterer udtalelser i pressen.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•

drøfte hvordan udtalelser i pressen håndteres.

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Buch-Andersen.
Udsatterådet besluttede, at udtalelser til pressen tages op i rådet, enten
på et møde eller via mails, så det sikres at det er et enigt råd, der står
bag udtalelsen.
Sagsfremstilling
Udsatterådet skal drøfte, hvordan rådet fremadrettet håndterer udtalelser i pressen - herunder:
•
•

hvem kan udtale sig til pressen på vegne af Udsatterådet. Skal
der f.eks. udpeges en kontaktperson?
hvornår og om hvad Udsatterådet kan og skal udtale sig. Skal
der f.eks. være en drøftelse ved hvert møde, om der er emner eller områder som rådet ønsker at udtale sig om?

Drøftelsen skal ses som en forventningsafstemning imellem Udsatterådet´s medlemmer, så der er enighed omkring hvem der gør hvad og
hvornår.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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16 Eventuelt
00.01.00-I00-9-19 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Jacob Buch-Andersen.
Invitation til konference om socialt udsatte grønlændere i Danmark bliver sendt ud sammen med referat fra dette møde.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
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