Referat

Stevns Udsatteråd
Mødelokale 1, Rådhuset,
19. november 2020
Kl. 10:15
Medlemmer
Helen Sørensen (A)
Jacob Panton Kristiansen (V)
Rikke Ackermann
Majbrit Bjerke
Jacob Buch-Andersen
Tinamaria Götz
Anja Reimann Christensen

Bemærkning:
Tinamaria Götz deltog via Teams.
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Side

49 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
Dagsordenen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Udsatterådet skal godkende dagsordenen og vælge en ordstyrer.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

Stevns Kommune
Stevns Udsatteråd
19. november 2020
Side 60

50 Nye medlemmer - beslutning
27.15.00-A30-1-19 – TineVNie
Resumé
I oktober måned har der været annonceret efter nye medlemmer til Udsatterådet. Efter fristen den 30. oktober har forvaltningen modtaget to
og formanden en henvendelse fra interesserede personer. Udsatterådet
skal beslutte, om ansøgerne er egnede og dermed kan indgå i Udsatterådet, eller hvad rådet i givet fald vil gøre, for at finde de nye medlemmer.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
1. beslutte om de tre ansøgere er egnede til Udsatterådet, og hvis
ikke
2. drøfte hvad rådet kan gøre, for at finde de nye medlemmer.
Beslutning
Udsatterådet drøftede de tre henvendelser og hvilke ressourcer, rådet
har behov for, for bedst muligt at kunne varetage rådets opgaver.
Det blev besluttet, at medlemmerne kontakter ansøgerne og andre i
medlemmernes netværk.
De nye medlemmer skal godkendes i KB, inden de kan indtræde i Udsatterådet. Derfor blev det besluttet, at Udsatterådet eller de nye medlemmer kontakter rådets sekretær, som derefter sørger for indstillingen
til KB.
Der bliver indkaldt til et ekstraordinært udsatterådsmøde, hvis rådet får
behov for endnu en drøftelse, inden de nye medlemmer indstilles til KB.
Sagsfremstilling
I oktober måned har der været annonceret efter tre nye medlemmer til
Udsatterådet:
•
•

to medlemmer med livserfaring indenfor målgruppen og
et medlem, som repræsenterer en relevant forening/organisation.

Forvaltningen har modtaget to henvendelser og formanden en enkelt
henvendelse fra interesserede personer. Udsatterådet skal beslutte, om
disse personer er egnede og dermed kan blive en del af Udsatterådet.
Hvis dette ikke er tilfældet, skal Udsatterådet beslutte, hvad man vil
gøre for at besætte de ledige pladser i rådet.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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•

Bilag
Gældende vedtægter for Stevns Udsatteråd
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51 Tilbud til børn med autisme - beslutning
27.18.12-G00-1-20 – TineVNie
Resumé
Udsatterådet skal beslutte, om rådet skal/kan arbejde videre med sagen
vedrørende Stevns Kommunes tilbud til børn med autisme.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
1. beslutte om rådet skal/kan arbejde videre med sagen vedrørende
Stevns Kommunes tilbud til børn med autisme og i givet fald
hvordan.
Beslutning
Udsatterådet har undersøgt sagen, som viser, at der er udfordringer
med Stevns Kommunes tilbud til børn med autisme, hvilket giver familierne en svær hverdag. Blandt andet erfarer rådet, at noget personale
mangler den rigtige uddannelse og dermed de nødvendige værktøjer i
undervisningen og samtalerne med børnene.
På det første udsatterådsmøde i 2021 vil Udsatterådet finde ud af, hvordan sagen skal gribes an, og hvordan rådet vil arbejde videre med at
forbedre vilkårene for børnene og deres familier.
Sagsfremstilling
På Udsatterådsmødet den 27. august drøftede Udsatterådet Stevns
Kommunes tilbud til børn med autisme, se bilag. Udsatterådet var blevet
gjort opmærksom på, at børn med autisme sættes i samme klasse som
børn med andre diagnoser, hvilket kan være rigtig svært for børnene og
deres familier. Derudover har rådet også erfaret, at flere familier holder
deres børn hjemme fra skole.
Udsatterådet besluttede, at nogle af rådets medlemmer skulle mødes
med en familie for at høre om deres hverdag, men også for at undersøge hvor udbredt problematikken er.
I Udsatterådets vedtægter står der i § 5: "Udsatterådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personsager og
klagesager, da disse er hjemhørende i de berettigede organer". Men der
står også, at: "Udsatterådet kan drøfte spørgsmål af generel karakter,
som vedrører borgernes udsatte position, herunder konsekvenser af
politiske beslutninger og disses implementering". Vedtægterne er vedhæftet, se bilag.
Hvis sagen er af generel karakter, skal Udsatterådet beslutte om og
hvordan, rådet skal arbejde videre med sagen.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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•
•

Bilag
Dagsordenspunkt: Udsatterådet´s arbejde - opfølgning behandlet på mødet 27. august 2020
kl. 10:15 (Mødelokale 1, Rådhuset) i Stevns Udsatteråd (2020).docx
Gældende vedtægter for Stevns Udsatteråd
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52 Fælles borgermøde med TUBA - beslutning
29.12.12-K07-1-16 – TineVNie
Resumé
Under temadrøftelsen med TUBA den 27. august drøftede Udsatterådet
også muligheden for at arrangere et borgermøde sammen med TUBA.
Udsatterådet besluttede, at drøftelsen skulle fortsætte på dette møde,
så rådet kan beslutte, om det er noget medlemmerne vil arbejde videre
med.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•

beslutte om rådet vil afholde et fælles borgermøde med TUBA.

Beslutning
Punktet blev udsat til næste møde.
Sagsfremstilling
På baggrund af temadrøftelsen med TUBA den 27. august, skal Udsatterådet beslutte, om rådet vil afholde et fælles borgermøde med TUBA og i
så fald drøfte, hvornår og hvordan rådet ønsker at afholde borgermødet.
Udgifterne til et eventuelt borgermøde forventes afholdt indenfor Udsatterådets eget budget. Derfor skal Udsatterådet også drøfte, hvilke udgifter der kan komme i forbindelse med et borgermøde, og hvordan udgifterne deles mellem Udsatterådet og TUBA.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifterne til et eventuelt borgermøde afholdes indenfor Udsatterådets eget budget.

Stevns Kommune
Stevns Udsatteråd
19. november 2020
Side 65

53 Mødeplan 2021 - beslutning
00.01.00-P00-1-19 – TineVNie
Resumé
Udsatterådet skal beslutte, hvornår rådets fire ordinære møder i 2021
skal afholdes.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•

beslutte hvornår rådets fire ordinære møder i 2021 skal afholdes.

Beslutning
Udsatterådet´s fire ordinære møder i 2021 blev fastsat til den 3. februar, 19. maj, 30. august og 22. november.
Udsatterådet har behov for mere tid til drøftelser. Derfor blev det besluttet af udvide møderne med en halv time. Møderne i 2021 afholdes derfor
kl. 10.00 til 12.30.
Sagsfremstilling
Udsatterådet skal beslutte, hvornår rådets møder i 2021 skal afholdes.
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 2021.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2021, da møder i Udsatterådet finansieres af rådets eget budget.

•
•

Bilag
Vedtægter for Stevns Udsatteråd
Forretningsorden for Stevns Udsatteråd - godkendt
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54 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
Centerchefen for Sundhed & Omsorg deltog og orienterede Udsatterådet
om:
Corona - herunder:
•

•

•

status - som er, at smittetrykket i Stevns fortsat er relativt lavt,
sundhedspersonalet testes fast hver 6. uge og nyt testcenter på
Stevnshøj, som har åbent tirsdag og torsdag. Man skal selv bestille tid på coronaproever.dk
tiltag til forebyggelse af ensomhed:
o Brohøj har gåture og samtaler hver dag - uanset vejret. Derudover arbejder Brohøj også på at starte et
motionstilbud.
o åben rådgivning (samtale med psykiatrisygeplejerske)
hver dag mellem kl. 9 og 10.
o værestederne er åbne igen.
o alle blev opfordret til at kigge på Stevns Kommunes
hjemmeside vedrørende ovennævnte tilbud. Her står
også noget om, hvad man kan gøre, hvis man er bekymret https://stevns.dk/borger/familieomsorg/brohoej#label_expand_4
Udsatterådet drøftede
o vigtigheden i kommunikation og samarbejde mellem
Stevns Kommune og værestederne, som skal sikre, at
informationer om de forskellige tilbud og tiltag når ud
til alle relevante parter.
o angst, social fobi og depression blandt borgerne. Disse grupper har fået det endnu sværere på grund af
corona-situationen, hvorfor der ligger en stor opgave
for kommunen og værestederne. Plejecentrene oplever også, at beboere med både fysiske og psykiske
udfordringer har det svært i øjeblikket.

Budget 2021 - herunder en gennemgang af :
•

Udsatterådet´s eget budget, som er på 20.000 kr. Iflg. Udsatterådet´s vedtægter kan pengene anvendes til:
o forplejning og befordringsgodtgørelse i forbindelse med
udsatterådsmøder.
o at formand og næstformand kan deltage i landskonferencen - en gang årligt.
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afholdelse af åbne offentlige temamøder, eventuelt i samarbejde med kommunens centre.
o Udsatterådet spurgte, om andre end formand og næstformand kan deltage i landskonferencen. Dette ser forvaltningen ingen problemer i, hvis bare Udsatterådet har
truffet en fælles beslutning om det.
Budgetforliget som blev indgået den 1. oktober og godkendt i KB den
8. oktober. Budgetforliget sendes til Udsatterådet sammen med dette
referat.
o

•

Det tværfaglige velfærdsprogram (TVP), som fremadrettet kommer til at
hedde Borgerkonsulentmodellen:
•
•

borgerkonsulenterne for både unge og familier samles i et team i
Arbejdsmarked.
teamet består af 6 fuldtidsstillinger - en leder og 5 medarbejdere.

Webtilgængelighedsprojekt, som skal sikre, at borgere med både midlertidige og varige handicap har samme mulighed for at benytte kommunens hjemmeside, selvbetjeningsløsninger og elektronisk post. Notat
fra projektlederen bliver sendt ud sammen med referat fra dette møde.
Boblberg - en digital platform, som bruges til at skabe fællesskab og
mødested for mennesker. Forvaltningen er ved at undersøge, om Stevns
Kommune skal indgå en aftale med firmaet.
Sagsfremstilling
Fast punkt hvor Udsatterådet orienteres om nyt fra de politiske udvalg
og administrative centre - herunder:
•
•
•

status over corona-situationen, og hvad Stevns Kommune gør i
forhold til ensomhed
vedtaget budget for 2021, med fokus på Udsatterådets område
Tværgående Velfærdsprogram (TVP) - status.

Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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55 Beskæftigelsesplan 2021 - Orientering
15.00.15-P00-1-20 – 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 2021 og vedhæftede udkast til
beskæftigelsesplan 2021 drøftes.
Indstilling
Arbejdsmarked indstiller til Stevns Udsatteråd, at:
1. orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Centerchefen for Arbejdsmarked deltog under dette punkt og orienterede Udsatterådet om Beskæftigelsesplanen for 2021 - herunder:
•

•
•
•

målene vedrørende:
o alle ledige skal have en værdig sagsbehandling. Arbejdsmarked har udvalgt 6 borgere til et panel. Samtaler med panelet skal efterfølgende danne baggrund
for en række spørgsmål/en evaluering, som Arbejdsmarked arbejder på at kunne tilbyde alle borger efter
et møde med sagsbehandlerne. Planen er, at borgerne anonymt kan evaluere samtalen ved en skærm på
Rådhuset eller via et link, som sendes til borgerens
telefon efter samtalen. Se referat fra udsatterådsmødet den 27. august - punkt 43.
o flere ledige skal opkvalificeres.
o flere personer med handicap skal i beskæftigelse. Arbejdsmarked søger penge til et projekt, hvor borgeren får et så kaldt kompensationskort. Kortet viser
arbejdsgiverne, hvilke tilskudsmuligheder der vil være, hvis virksomheden ansætter ansøgeren.
ungeindsatsen.
det tidligere tværfaglige velfærdsprogram, nu Borgerkonsulentmodellen, se under punkt 54.
AET orienteres om Beskæftigelsesplanen den 2. december.

Udsatterådet opfordrede Arbejdsmarked til at undersøge mulighederne
for mesterlæreuddannelse på nedsat tid/flexordning. Rådet har erfaringer med, at fuldtid nogle gange kan være så uoverskueligt for den unge,
så vedkommende ikke kan gennemføre sin uddannelse. Udsatterådet vil
på det første møde i 2021 arbejde videre med sagen.
Der var drøftelser om:
•

behovet for fokus på de unge, som ikke har råd til deres medicin,
mens de er under uddannelse.

Stevns Kommune
Stevns Udsatteråd
19. november 2020
Side 69

•
•

vigtigheden med sammenhæng mellem aftaler i Jobcentret og
lægernes udtalelser, så borgerne ikke presses så meget, at den
enkeltes situation bliver endnu være.
Arbejdsmarked opfordrede til, at borgere henvender sig til sin
sagsbehandler eller centerchefen, hvis man har disse udfordringer.

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.
Beskæftigelsesministeren har meldt fem ministermål ud på beskæftigelses- og integrationsområdet. Et nyt og centralt ministermål er at ledige
skal have en værdig sagsbehandling. I Beskæftigelsesplan 2021 gør Arbejdsmarked bl.a. rede for, hvordan Arbejdsmarked vil sikre dette, ligesom det beskrives, hvordan Arbejdsmarked vil opfylde de andre mål.
Ministermålene i 2020 er:
•
•
•
•
•

•

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
Flere ledige skal opkvalificeres
Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Bilag
beskæftigelsesplan_2021_foreløbig_version
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56 Udsatterådet´s arbejde - opfølgning
27.15.00-A30-2-19 – TineVNie
Resumé
Opfølgning på Udsatterådet´s arbejde og fokusområder - herunder også
drøftelse vedrørende samarbejdet mellem væresteder, psykiatrien, foreninger mm. samt drøftelse vedrørende en gruppering af unge ved
Munkegården.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•
•
•
•

drøfte rådet´s arbejde og nuværende fokusområder
drøfte samarbejdet mellem væresteder, psykiatrien, foreninger
mm
drøfte bekymring vedrørende en gruppering af unge ved Munkegården
orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Udsat til næste møde.
Drøftelse om det brede samarbejde mellem væresteder, psykiatrien,
foreninger mm - se punkt 54.
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.

På Udsatterådets møde den 28. august drøftede Udsatterådet nogle udfordringer omkring det brede samarbejde med andre aktører, da rådet
savner bedre koordinering i forhold til samarbejdet mellem væresteder,
psykiatrien, foreninger mm. Udsatterådet besluttede, at sagen skal drøftes på dette møde.
Udsatterådet skal også drøfte en bekymring i forhold til en gruppering af
unge ved Munkegården og beslutte, hvad rådet kan/skal gøre i forhold
til bekymringen. Formanden vil orientere nærmere på mødet.
Arbejdsgruppen, som arbejder med fokusområdet "hjemløshed" samt en
folder om Udsatterådet, vil også give en status, hvis der er nyt at fortælle.
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Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da
Udsatterådet vil afholde eventuelle udgifter inden for den afsatte budgetramme.
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57 Pressemeddelelser - drøftelse
00.13.08-A50-1-18 – TineVNie
Resumé
Drøftelse af pressemeddelelser fra Udsatterådet.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•

drøfte behovet fra pressemeddelelser.

Beslutning
Udsat til næste møde.
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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58 Eventuelt
00.01.00-I00-9-19 – TineVNie
Beslutning
Udsatterådet´s årsberetning for 2020 skal godkendes på det første udsatterådsmøde til næste år. Rådet´s medlemmer skal derfor i gang med
et udkast til en årsberetning.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
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