Referat

Stevns Udsatteråd
Mødelokale 8, Rådhuset,
19. november 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:
Afbud: Rikke Ackermann og Anja Reimann Christensen.
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Side

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

godkende dagsordenen
vælge ordstyrer

Beslutning
Deltog ikke: Rikke Ackermann og Anja Reimann Christensen.
Dagsordenen blev godkendt, og Helen blev valgt som ordstyrer.
Udsatterådet drøftede opsætning af dagsorden og formulering af punkterne, herunder vigtigheden i at punkterne formuleres, så det er forståeligt og uden for meget "kommune sprog".
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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18 Samarbejde med udvalgsformand og centerchef - drøftelse
27.15.00-A30-2-19 – TineVNie
Resumé
Drøftelse af forventninger og samarbejde med AET-formand Mikkel Lundemann Rasmussen og centerchef for Arbejdsmarked Trine Dokkedal.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•

drøfte forventninger og samarbejde med udvalgsformand og centerchef

Beslutning
Deltog ikke: Rikke Ackermann og Anja Reimann Christensen.
Udvalgsformanden for AET ser frem til drøftelser med Udsatterådet,
hvor der er plads til fordybelse. Han møder gerne op, når det giver mening. Det kunne for eksempel være i forbindelse med beskæftigelsesplanen eller arbejdet omkring hjemløshed.
Udsatterådet spurgte om der er mulighed for, at sagsbehandlerne afholder møder med borgere på Café Stevnen, så borgerne bliver mødt i mere trygge rammer. Trine (centerchef for arbejdsmarked) vil drøfte muligheden med sagsbehandlerne. Derudover vil hun tage sagen op på et
møde med Café Stevnen i december.
Under dette punkt var der også drøftelser om:
•
•
•

hjemløse – herunder hvor mange der er i Stevns Kommune, og
hvordan de hjælpes
gademedarbejdere
borgerkonsulent.

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.
AET-formand Mikkel Lundemann Rasmussen og centerchef for Arbejdsmarked Trine Dokkedal er inviteret til en drøftelse omkring forventninger og samarbejde med Udsatterådet.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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19 Orientering om arbejdet med beskæftigelsesplan 2020
15.00.15-P00-1-19 – UlfChr
Resumé
Hvert år skal alle landets jobcentre udarbejde en plan for arbejdet indenfor beskæftigelsesområdet, gældende for det kommende år. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de mål, som Beskæftigelsesministeriet har
meldt ud. Centerchef for Arbejdsmarked Trine Dokkedal orienterer om
arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2020.
Indstilling
Arbejdsmarked indstiller til Stevns Udsatteråd, at:
•

orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Deltog ikke: Rikke Ackermann og Anja Reimann Christensen.
Trine Dokkedal orienterede om arbejdet med beskæftigelsesplanen,
herunder:
•
•

de 3 ministermål, og hvad Stevns Kommune gør for at nå derhen
en sammenhængende børne og unge politik, hvor der foretages
en udredning så hurtig som muligt.

Der var efterfølgende drøftelser om:
•
•
•

hvordan borgerne kommer hurtigt i gang med et arbejde
barrierer i forhold til kontanthjælp og dagpenge
det tværgående velfærdsprogram. Udsatterådet blev opfordret til
at skrive til Trine, hvis rådet har kendskab til borgere, som kunne
have glæde af at deltage i projektet. Disse henvendelser vil blive
bragt videre til styregruppen, som vurdere om borgeren kan
komme i betragtning.

Udsatterådet appellerede til, at borgerne altid mødes med respekt og ro
i Borgerservice, så den enkelte ikke føler sig udstillet.
Sagsfremstilling
Hvert år udarbejder Arbejdsmarked en beskæftigelsesplan for det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre overblik over
og sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske mål, ministermålene og kommunens strategiske målsætninger.
Efter en årrække med et stadigt stigende antal ministermål på beskæftigelses og integrationsområdet er ministermålene i 2020 reduceret til 3.
Dette giver mulighed for en mere fokuseret beskæftigelsesplan. Samtidigt er der i januar 2019 indført et krav om, at kommunen skal redegøre
for, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om
repatriering efter repatrieringsloven.
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Ministermålene i 2020 er:
•
•
•

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
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20 Høringssvar vedr. budget 2020 - godkendelse
00.30.00-Ø00-4-18 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Udsatterådet´s høringssvar vedrørende budget 2020.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•

godkende rådet´s høringssvar vedrørende budget 2020

Beslutning
Deltog ikke: Rikke Ackermann og Anja Reimann Christensen.
Udsatterådet godkendte høringssvaret vedrørende budget 2020.
Sagsfremstilling
Udsatterådet har udarbejdet et høringssvar vedrørende budget 2020,
som skal godkendes på dette møde.
Høringsfristen var den 13. september, og høringssvaret indgik i KB´s
behandling af budget 2020 den 10. oktober 2019.
Økonomi
Godkendelse af høringssvaret har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•

Bilag
Udsatterådets Høringssvar vedr. budget 2020
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21 Mødeplan 2020
00.01.00-P00-1-19 – TineVNie
Resumé
Mødeplan 2020.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•

fastsætte mødedato og tid for rådets møder i 2020

Beslutning
Deltog ikke: Rikke Ackermann og Anja Reimann Christensen.
Kommende mødedatoer blev drøftet, og rådets sekretær udsender hurtigst muligt nye mødedatoer til Udsatterådet.
Sagsfremstilling
Udsatterådet skal fastsætte mødedato og tid for rådets møder i 2020.
Ifølge Udsatterådets vedtægter § 5 skal rådet som udgangspunkt mødes
4 gange om året og ifølge forretningsordenens § 2, skal der afholdes 1
møde pr. kvartal.
Forvaltningen foreslår derfor, at møderne i Udsatterådet afholdes i februar, maj, august og november 2020.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•
•

Bilag
Vedtægter for Stevns Udsatteråd
Forretningsorden for Stevns Udsatteråd - godkendt
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22 Udsatterådets årsberetning 2019
27.15.00-K07-1-19 – TineVNie
Resumé
Udsatterådet skal beslutte, hvem der skal lave udkast til rådet´s årsberetning for 2019.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•

beslutte hvem der skal formulere udkast til rådet´s årsberetning
for 2019

Beslutning
Deltog ikke: Rikke Ackermann og Anja Reimann Christensen.
Eksempler på årsberetninger blev omdelt på mødet til inspiration.
Udsatterådet besluttede, at Majbrit og Jacob (SIND) laver et udkast til
rådets årsberetning. Jacob Panton hjælper med opsætning og formulering.
Udkastet til årsberetningen bliver sat på dagsordenen til godkendelse på
det første møde i Udsatterådet i 2020, hvorefter årsberetningen sendes
til orientering i KB.
Sagsfremstilling
I Udsatterådet´s vedtægt § 5 står der, at rådet skal afgive en årlig beretning til KB. Udsatterådet skal derfor beslutte, hvem der skal arbejde
med og formulere et udkast til en årsberetning for 2019.
Ovennævnte udkast vil blive fremlagt til endelig godkendelse på Udsatterådet´s første møde i 2020, hvorefter årsberetningen bliver sendt til
orientering i KB.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•

Bilag
Vedtægter for Stevns Udsatteråd
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23 Diverse orienteringer fra udvalg og centre
00.01.00-I00-9-19 – TineVNie
Resumé
Diverse orienteringer fra politiske udvalg og administrative centre.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Deltog ikke: Rikke Ackermann og Anja Reimann Christensen.
Dorthe Kapler Holmboe (centerchef for Sundhed & Omsorg) orienterede
om:
•
•

•

vedtagelse af budget 2020
TUBA, som har været på besøg i Sundhed & Omsorg. Puljemidler
fra Socialstyrelsen gør, at tilbuddet kører 4 år mere. Sundhed &
Omsorg vil løbende blive orienteret om, hvor mange der benytter
tilbuddet. Brochure blev omdelt på mødet, og Udsatterådet blev
opfordret til at uddele brochuren til borgere, som kan have glæde
af dette. Udsatterådet drøftede synliggørelse af tilbuddet og muligheden for samarbejde mellem TUBA og blandt andet ungerådet
og andre foreninger
sundhedspolitikken, som er blevet godkendt. Der arbejdes nu
med at lave en handleplan for hvordan de enkelte indsatser kan
sættes i gang.

Udsatterådet spurgte, om Stevns Kommune har sundhedskonsulenter,
der laver opsøgende besøg på gadeplan. Dorthe undersøger dette.
Andre emner der blev drøftet:
•
•
•

mulighed for samarbejde med SSP
mulighed for sygeplejebesøg på for eksempel Café Stevnen. Dorthe undersøger, om sygeplejen har mulighed for dette
mere fokus på at udbrede kendskabet til sygeplejeklinikkerne.
Udsatterådet blev opfordret til, at oplyse borgerne om tilbuddet.
Tinamaria tager flyer om klinikkerne med på næste møde.

Det blev besluttet, at Tinamaria giver en orientering om Stevns Kommunes indsatser på socialpsykiatri- og misbrugsområdet på det første
møde i Udsatterådet i 2020.
Sagsfremstilling
Fast punkt hvor der orienteres om nyt fra de politiske udvalg og administrative centre.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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24 Udsatterådet´s arbejde - opfølgning
27.15.00-A30-2-19 – TineVNie
Resumé
Opfølgning på Udsatterådet´s arbejde og fokusområder, herunder orientering fra arbejdsgruppen og drøftelse af folder og invitation fra Rådet
fra Socialt Udsatte.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•
•
•

drøfte rådet´s arbejde og fokusområder samt forslag til folder
arbejdsgruppen´s orientering tages til efterretning
beslutte om invitation fra Rådet for Socialt Udsatte skal imødekommes.

Beslutning
Deltog ikke: Rikke Ackermann og Anja Reimann Christensen.
Der var orienteringer om:
•
•

Rådet for Socialt Udsatte, som skal have ny formand
arbejdsgruppen, der har afholdt 2 møder.

Udsatterådet drøftede:
•
•
•
•
•

•

vigtigheden omkring forventningsafstemning til arbejdsgruppemøderne, herunder hvor bred tilgangen til hjemløshed skal være
behovet for at kigge langt frem i forhold til forebyggelse af hjemløshed. For eksempel i forbindelse med et kommende herberg
muligheden for "skæve boliger"
muligheden for en udsatte pulje, hvor midlerne kan anvendes til
forebyggende tiltag
hvor tæt medlemmer kan gå på borgerne, og hvorvidt man skal
sige, at man kommer fra Udsatterådet. Der var enighed om, at
medlemmerne altid skal have borgerens accept, hvis en sag skal
bringes videre til Udsatterådet
udkast til folder.

Ingen fra Udsatterådet deltager på workshoppen i Rådet for Socialt Udsatte.
Sagsfremstilling
Fast punkt hvor Udsatterådet kan drøfte arbejdet og rådet´s fokusområder - som er:
•

•

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
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•

samarbejde på tværs af f.eks. foreninger, rehabiliteringscenter
Stevnshøj og psykiatricenter Brohøj

Udsatterådet nedsatte den 28. august 2019 en arbejdsgruppe, bestående af Majbritt, Anja, Rikke, Per og Jacob (SIND). Gruppen skal arbejde
med fokusområdet "hjemløshed" og påbegynde arbejdet med en folder
om Udsatterådet.
Arbejdsgruppen vil give en orientering om gruppens arbejde, herunder
også det forslag til folder, som er vedhæftet som bilag, og som skal
drøftes på dette møde.
Rådet for Socialt Udsatte har inviteret til netværksmøde i november/december. Invitation og program er vedhæftet som bilag. Udsatterådet skal beslutte, om og i så fald hvem der skal deltage på dette møde.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune.

•
•
•
•

Bilag
Udsatteråd - folder forslag 1
Invitation fra Rådet for socialt udsatte
Netværksmøde - Program Nyborg
Netværksmøde - Program Vejle
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25 Pressemeddelelser
00.13.08-A50-1-18 – TineVNie
Resumé
Drøftelse af pressemeddelelser fra Udsatterådet.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•

drøfte behovet fra pressemeddelelser

Beslutning
Deltog ikke: Rikke Ackermann, Anja Reimann Christensen og Per B. Jensen.
Udsatterådet arbejder videre med årsberetning og folder, som begge
kan udbrede kendskabet til rådet og rådet´s arbejde.
Muligheden for borgerhenvendelser direkte til Udsatterådet via hjemmesiden, samt mulighed for beskrivelse af bisidderordning på hjemmesiden
blev drøftet. Rådets sekretær undersøger dette.
Sagsfremstilling
Udsatterådet skal drøfte, om der er behov for at udsende pressemeddelelser for at synliggøre rådet og rådet´s arbejde.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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26 Eventuelt
00.01.00-I00-9-19 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Rikke Ackermann, Anja Reimann Christensen og Per B. Jensen.
Ikke noget under eventuelt.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
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