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Forkortelser for politiske udvalg
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PMT = Plan, Miljø og Teknik BUL = Børn, Unge og Læring SSU = Social og Sundhed

Side

27 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: Peder A. Larsen og Jacob Panton Kristiansen.
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændring til punkt 31:
•

underpunktet "børn med autisme" udsættes til næste møde.

Per blev valgt som ordstyrer.
Sagsfremstilling
Udsatterådet skal godkende dagsordenen og vælge en ordstyrer.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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28 Godkendelse - udkast til årsberetning 2019
27.15.00-K07-1-19 – TineVNie
Resumé
Udsatterådet skal godkende udkast til årsberetning for 2019.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•

godkende udkast til årsberetning for 2019.

Beslutning
Deltog ikke: Peder A. Larsen og Jacob Panton Kristiansen.
Udsatterådet drøftede udkast til årsberetning – herunder det vigtige i, at
der løbende følges op på tidligere møder og/eller tiltag der er sat i gang
siden sidst. I den forbindelse blev der orienteret om drøftelser mellem
Arbejdsmarked og Café Stevnen. Drøftelserne har resulteret i, at der
fremadrettet afholdes ”gå-hjem-møder” på Café Stevnen, hvor borgerne
får mulighed for at stille spørgsmål til en leder fra Arbejdsmarked. Første møde er den 26. februar.
Årsberetningen blev godkendt med enkelte rettelser. Når årsberetningen
er tilrettet, sørger forvaltningen for, at den bliver sendt til orientering i
KB.
Sagsfremstilling
I Udsatterådets vedtægter § 5 står der, at Udsatterådet skal afgive en
årlig beretning til KB. På udsatterådsmødet den 19. november 2019 blev
det derfor besluttet, at Majbrit og Jacob B skulle udarbejde et udkast til
rådet´s årsberetning for 2019.
På dette møde skal Udsatterådet godkende udkastet til årsberetning,
hvorefter årsberetningen vil blive videresendt til orientering i KB.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•

Bilag
Årsberetning for Stevns Udsatteråd 2019 - udkast
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29 Orientering - psykiatri/misbrug
27.12.00-P23-1-19 – TineVNie
Resumé
Orientering om Stevns Kommunes indsatser på socialpsykiatri- og misbrugsområdet v/Tinamaria Götz.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Peder A. Larsen og Jacob Panton Kristiansen.
Tinamaria orienterede om:
•
•
•
•
•
•

første kontakt
tiltag i efterår/vinter 2019
Stevns Kommunes tilbud
Socialpsykiatrien - herunder plan for fremtiden og de første skridt
Brohøj som bosted
Birkehuset.

Udsatterådet drøftede misbrugsbehandling i samarbejde med Faxe
Kommune - herunder:
•
•

udfordringen i at der er langt til Faxe for vores borgere
forebyggende arbejde og samarbejde på tværs - også i forhold til
de unge.

Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Tinamaria Götz, leder af socialpsykiatrien, vil orientere Udsatterådet om
Stevns Kommunes indsatser på socialpsykiatri- og misbrugsområdet.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•

Bilag
Psykiatri - misbrug præsentation
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30 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: Peder A. Larsen og Jacob Panton Kristiansen.
Opfølgning fra sidst:
•
•

ingen opsøgende arbejde på gadeplan. Dog er personalet på
Brohøj altid opmærksomme, når de færdes rundt omkring
ingen mulighed for at Sygeplejen kommer på Café Stevnen. Der
henvises til sygeplejeklinikkerne på Egehaven, Plushøj, Stevnshøj
samt Sundheds- og Frivillighedscentret. Klinikkerne har åbent
hverdage kl. 7 - 15, med mulighed for at komme uden tidsbestilling mellem kl. 9 - 11.

Orientering om opfølgende tilsyn i Sygeplejen, hvor der nu er en rigtig
fin rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Udsatterådet drøftede hvilke muligheder borgerne har, hvis et hjælpemiddel går i stykker uden for depotets åbningstider.
Sagsfremstilling
Fast punkt hvor Udsatterådet orienteres om nyt fra de politiske udvalg
og administrative centre.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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31 Udsatterådet´s arbejde - opfølgning
27.15.00-A30-2-19 – TineVNie
Resumé
Opfølgning på Udsatterådet´s arbejde og fokusområder, herunder drøftelse af eventuelle nye fokusområder og muligt behov for at lave et årshjul. Herudover vil arbejdsgruppen give en status.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•
•
•

drøfte rådet´s arbejde og nuværende fokusområder
drøfte eventuelle nye fokusområder og behov for årshjul
status fra arbejdsgruppen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Peder A. Larsen og Jacob Panton Kristiansen.
Udsatterådet drøftede behovet for et årshjul og behov for fokus på andre målgrupper. Udsatterådet ønsker fortsat at arbejde med hjemløshed, da mange af Udsatterådet´s øvrige målgrupper også kan nås her.
Der blev fremsat forslag om at tage kontakt til andre Udsatteråd og/eller
SAND - foreningen for hjemløse.
Det blev besluttet, at arbejdsgruppen arbejder videre med noget mere
konkret i forhold området hjemløshed. Arbejdsgruppen vil blandt andet
prøve at belyse, hvor stor problematikken omkring hjemløse er, og om
der er specifikke områder i forhold til hjemløshed, der adskiller Stevns
fra andre kommuner.
På næste møde vil arbejdsgruppen komme med deres oplæg. Derudover
vil Udsatterådets folder blive sat på dagsordenen.
Sagsfremstilling
Fast punkt hvor Udsatterådet drøfter 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
samarbejde på tværs af f.eks. foreninger, rehabiliteringscenter
Stevnshøj og psykiatricenter Brohøj.

Formand og næstformand ønsker en drøftelse, om Udsatterådet fremadrettet skal have fokus på:
•

infrastrukturen i Stevns Kommune, hvor bl.a. nedslidte togskinner har gjort det mere besværligt at komme til og fra kommunen
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•

børn med autisme - er Stevns Kommunes tilbud på dette område
godt nok?

På baggrund af ovennævnte skal Udsatterådet også finde ud af, om der
skal laves et årshjul, hvor rådet planlægger, hvornår hvilke områder
skal tages op, også set i forhold til målgruppen der er beskrevet i Udsatterådets vedtægter.
Status fra arbejdsgruppen bestående af Majbrit, Anja, Rikke, Per og Jacob B. Gruppen arbejder med fokusområdet "hjemløshed" samt en folder om Udsatterådet.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da
Udsatterådet vil afholde eventuelle udgifter inden for den afsatte budgetramme.
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32 Drøftelse - 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: Peder A. Larsen og Jacob Panton Kristiansen.
Ikke noget under dette punkt.
Sagsfremstilling
Fast punkt hvor Udsatterådet drøfter, om der er behov for at udsende
pressemeddelelser for at synliggøre rådet og rådet´s arbejde.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da
Udsatterådet afholder eventuelle udgifter inden for den afsatte budgetramme.
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33 Eventuelt
00.01.00-I00-9-19 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Peder A. Larsen og Jacob Panton Kristiansen.
Ikke noget under dette punkt.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
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