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Side

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


godkende dagsordenen.

Beslutning
Dagsordenen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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2 Konstituering
27.15.00-A30-1-19 – TineVNie
Resumé
Konstituering.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:


konstituere sig med formand og næstformand.

Beslutning
Udsatterådet valgte Majbritt Bjerke som formand og Jacob Panton Kristiansen som næstformand.
Sagsfremstilling
Udsatterådet skal konstituerer sig med formand og næstformand. Ifølge
§ 3 i vedtægt for Stevns Udsatteråd skal formanden vælges blandt de 3
udsatte borgere og næstformand blandt rådets politiske medlemmer.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Vedtægter for Stevns Udsatteråd
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3 Udsatterådets forretningsorden
27.15.00-A30-1-19 – TineVNie
Resumé
Drøftelse og godkendelse af Udsatterådets forretningsorden.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:


drøfte og godkende rådets forretningsorden.

Beslutning
Udsatterådet godkendte forretningsordenen.
I forbindelse med dette punkt drøftede rådet også muligheden for at
nedsætte arbejdsgrupper, se punkt 6.
Sagsfremstilling
I vedtægt for Stevns Udsatteråd står der i § 4, at Udsatterådet skal fastlægge sin forretningsorden på første møde.
Forvaltningen har formuleret et udkast til en forretningsorden, som sendes til drøftelse og godkendelse i Udsatterådet.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Forretningsorden - udkast
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4 Medlemmer i Stevns Udsatteråd
27.15.00-A30-1-19 – TineVNie
Resumé
Orientering om indstilling af medlem samt drøftelse om hvorvidt der er
behov for flere suppleanter til Stevns Udsatteråd.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:



orienteringen tages til efterretning
drøfte behovet for flere suppleanter til rådet

Beslutning
Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.
Der var enighed om, at det er vigtigt med suppleanter, hvorfor alle vil
arbejde på at finde suppleanter til rådet.
Sagsfremstilling
Forvaltningen modtog den 7. juni 2019 en mail fra SIND, hvor de indstillede Anja Reimann Christensen som deres borgerrepræsentant. Anja
blev den 23. maj godkendt i Kommunalbestyrelsen (KB) som 2. suppleant for Café Stevnen´s borgerrepræsentant, jf. vedhæftede bilag.
Forvaltningen besluttede, at imødekomme SIND´s indstilling og dermed
få alle medlemsposter besat inden dette konstituerende møde, hvor behovet for flere suppleanter også skal drøftes.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Udsatteråd - indstillinger til KB den 23. maj 2019
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5 Mødeplan 2019
00.01.00-P00-1-19 – TineVNie
Resumé
Mødeplan 2019.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:


fastsætte mødedato og tid for rådets møder i resten af 2019.

Beslutning
Udsatterådet fastlagde følgende mødedatoer for resten af 2019:




1. august kl. 10.00 - orientering vedr. budget 2020 med henblik
på formulering af høringssvar
28. august kl. 10.00
19. november kl. 10.00

Derudover vil Udsatterådet blive inviteret til SSU dialogmøde vedrørende
budgettet den 12. august kl. 14.30 - 16.00. Planen er, at formanden får
10 minutter til at komme med spørgsmål til SSU. Invitation/dagsorden
til dialogmøde sendes ud via mail og Outlook kalender hurtigst muligt.
Sagsfremstilling
Udsatterådet skal fastsætte mødedato og tid for rådets møder i resten af
2019.
I Udsatterådets vedtægter § 5 står der, at rådet som udgangspunkt mødes 4 gange om året. Forvaltningen foreslår derfor, at næste møde i
Udsatterådet afholdes i august og sidste møde i 2019 i november.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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6 Kommende dagsordener og arbejde i Udsatterådet
27.15.00-A30-2-19 – TineVNie
Resumé
Drøftelse af kommende dagsordener og arbejde/fokusområder i Udsatterådet.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:


drøfte kommende dagsordener og arbejde/fokusområder.

Beslutning
I forlængelse af drøftelsen om mulighed for nedsættelse af arbejdsgrupper under punkt 3, besluttede Udsatterådet, at et fast punkt på kommende dagsordener, skal være "Diverse orienteringer", hvor der gives
orienteringer fra eventuelle arbejdsgrupper, politiske udvalg og administrative centre.
Udsatterådet ønsker, at sætte 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 de udsatte borgere
samarbejde på tværs af f.eks. foreninger, rehabiliteringscenter
Stevnshøj og psykiatricenter Brohøj

Udsatterådet drøftede forventninger til arbejdet i rådet, og det blev i den
forbindelse besluttet, at:



centerchefen for Sundhed & Omsorg og udvalgsformand for SSU
inviteres til næste ordinære møde den 28. august
centerchefen for Arbejdsmarked og udvalgsformand for AET inviteres til møde i Udsatterådet den 19. november

Sagsfremstilling
Ifølge vedtægt for Stevns Udsatteråd har rådet til formål at give borgere
med særlige sociale problemstillinger et talerør ind til Kommunalbestyrelsen (KB) og rådgive KB i sager der særligt vedrører udsatte borgere i
kommunen. Målgruppen for Stevns Udsatteråd er borgere i Stevns
Kommune og omfatter:








hjemløse
misbrugere af alkohol og/eller stoffer
prostituerede
traumatiserede
sindslidende
økonomisk udsatte
udsatte for fysisk/psykisk vold
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borgere med manglende sociale og familiemæssige kompetencer
pårørende til ovenstående

Med udgangspunkt i ovennævnte skal Udsatterådet drøfte kommende
dagsordener og arbejde/fokusområder, som rådet vil arbejde med.
Lovgrundlag
Servicelovens § 16, stk. 1 og 2.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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7 Udsatterådet på kommunens hjemmeside
85.10.00-A00-2-18 – TineVNie
Resumé
Drøftelse af oplysning/information om Udsatterådet på Stevns Kommunes hjemmeside.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:


drøfte hvilke oplysninger/informationer vedrørende Udsatterådet
og rådets arbejde, som ønskes på Stevns Kommunes hjemmeside.

Beslutning
Udsatterådet drøftede hvor vigtigt det er med synlighed, og hvordan
udsatte borgere kommer i kontakt med medlemmerne af rådet, herunder også via kommunens hjemmeside.
Rådet´s sekretær fik de kontaktoplysninger, som medlemmerne ønsker
på hjemmesiden.
Sagsfremstilling
Både Ældreråd og Handicapråd har en side på wwww.stevns.dk, hvor
der orienteres om rådenes arbejde blandt andet i form af mødereferater
og kontaktoplysninger (navn og mailadresse) på de enkelte medlemmer.
Udsatterådet skal drøfte om og hvordan, rådet ønsker at synliggøre sig
på kommunens hjemmeside, herunder hvilke oplysninger de enkelte
medlemmer ønsker skal fremgå på siden.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes hjemmeside.
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8 Eventuelt
00.01.00-I00-9-19 – TineVNie
Beslutning
Der var orientering om:



kørselsgodtgørelse i forbindelse med ordinære møder i Udsatterådet
opstart af dagsordener til kommende møder

Sagsfremstilling
Eventuelt.
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