Referat

Stevns Udsatteråd
Afholdes via Skype,
19. maj 2020
Kl. 10:15
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Afbud fra: Jacob Panton Kristiansen og Rikke Ackermann.
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Side

34 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: Jacob Panton Kristiansen og Rikke Ackermann.
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændring til punkt 38 "Udsatterådet´s arbejde":
•

drøftelse af Stevns Kommunes tilbud til børn med autisme udsættes til næste møde.

Sagsfremstilling
Udsatterådet skal godkende dagsordenen og vælge en ordstyrer.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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35 Nye medlemmer og vedtægtsændring drøftelse
27.15.00-A30-1-19 – TineVNie
Resumé
Mænds Mødesteder´s udtræden af Stevns Udsatteråd kræver en vedtægtsændring, før nye medlemmer kan indkaldes. Udsatterådet skal
derfor drøfte sammensætning af rådet fremover samt ændring af rådet´s vedtægter.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•
•

drøfte ønsker til sammensætning af Udsatterådet fremover
drøfte vedtægtsændring med henblik på, at sende udkast til ny
vedtægt til godkendelse i KB.

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Rikke Ackermann.
Udsatterådet drøftede ønsker til sammensætningen af rådet og vedtægtsændring - herunder:
•
•

•
•

•
•

at udvide rådet fra 9 til 10 medlemmer, så der er flere til at løfte
opgaverne
at de nye medlemmer ikke er organiseret eller har en leder funktion, men at det er personer med livserfaring indenfor målgruppen. Det kunne f.eks. være afhængighed af alkohol og/eller stoffer
mulighed for mere fleksibilitet. F.eks. at rådet´s livseksperter ikke deltager på alle ordinære møder, men deltager ved behov også i arbejdsgrupper, temamøder osv.
mulighed for at hvert medlem har en suppleant, hvor hvert medlem har ansvar for at "klæde suppleanten på" til f.eks. temamøder. I øjeblikket er det svært at finde suppleanter, men alle arbejder videre på dette
TUBA (Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkohol- og
stofmisbrugere) og SAND (De hjemløses Landsorganisation) blev
nævnt som mulige repræsentanter
udvidelse af målgruppen.

På baggrund af drøftelsen ønsker Udsatterådet, at vedtægterne ændres,
så:
•
•
•
•

målgruppen udvides til også at omfatte tidligere indsatte i fængsler
medlemmerne både kan være fra foreninger og enkeltpersoner
med livserfaring indenfor målgruppen
betegnelsen "udsatte borgere" ændres til "livseksperter"
Udsatterådet udvides til 10 medlemmer fordelt som følger:
o 4 livseksperter
o 2 KB-medlemmer, udpeget af henholdsvis SSU og
AET
o 3 repræsentanter fra relevante foreninger
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o

Leder af socialpsykiatrisk værested i Stevns Kommune.

Udsatterådets sekretær laver udkast til ny vedtægt, som sendes til godkendelse i Udsatterådet. Herefter sendes udkastet til behandling i SSU
og AET i august og til endelig godkendelse i KB den 10. september.
Drøftelsen om hvordan de nye medlemmer skal findes, sættes på dagsordenen til det næste møde i Udsatterådet den 27. august. Her vil Udsatterådet også drøfte mødeform og mulighed for temamøder fremover.
Sagsfremstilling
Mænds Mødesteder meddelte den 23. april, at de ønsker at trække sig
fra Stevns Udsatteråd. Udsatterådet skal derfor drøfte hvilken type forening/organisation, som rådet kunne ønske blev repræsenteret fremover. Det er blandt andet vigtigt, at sammensætningen af medlemmer
afspejler den målgruppe, som er nævnt i Udsatterådets vedtægter.
I Udsatterådet´s vedtægter står foreninger/organisationer nævnt ved
navn. Det kræver derfor en vedtægtsændring, inden en afløser for
Mænds Mødesteder kan repræsenteres, og nye medlemmer dermed indkaldes til Udsatterådet.
Udsatterådet skal drøfte vedtægtsændringen, inden et udkast til ny vedtægt sendes til godkendelse i KB.
Centerchefen for Sundhed & Omsorg deltager under dette punkt.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•

Bilag
Vedtægter for Stevns Udsatteråd
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36 TUBA - orientering
29.12.12-K07-1-16 – TineVNie
Resumé
Udsatterådet orienteres om SSU´s temadrøftelse med TUBA, hvor blandt
andet vedhæftede statusrapport blev drøftet.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Rikke Ackermann.
Efter en orientering om TUBA drøftede Udsatterådet muligheden for et
temamøde, hvor en repræsentant, og også meget gerne en bruger af
TUBA´s tilbud, deltager.
Det blev besluttet, at TUBA inviteres med til Udsatterådet´s næste møde den 26. august. Rådet´s sekretær sender en invitation.
Sagsfremstilling
TUBA har siden februar 2017 tilbudt rådgivning og terapi til unge mellem 14 - 35 år, som er vokset op i familier med alkohol og/eller stofmisbrugs problemer.
SSU havde den 14. april 2020 inviteret TUBA til en temadrøftelse, hvor
regionslederen for TUBA Region Sjælland orienterede om deres indsatser på Stevns. Indsatserne fremgår af statusrapporten fra 2019, som er
vedhæftet denne sag som bilag.
Centerchefen for Sundhed & Omsorg deltager under dette punkt og vil
give Udsatterådet en orientering.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•

Bilag
Statusrapport fra TUBA
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37 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: Jacob Panton Kristiansen og Rikke Ackermann.
Udsatterådet blev orienteret om:
•

•

Corona - status:
o Stevns Kommune er i gang med diverse genåbninger.
Kommunens hjemmeside bliver løbende opdateret
https://stevns.dk/corona
o på Café Stevnen foregår spisning i hold, så der ikke
er for mange personer ad gangen
o kommunerne kan søge om at få dækket ekstra udgifter forårsaget af corona-situationen. Endnu vides ikke
om, eller hvor meget udgifterne bliver kompenseret
o Socialpsykiatriens tilbud om gåture og mulighed for
samtaler er en stor succes
o Udsatterådet drøftede tendensen til, at flere psykisk
sårbare har fået det bedre efter nedlukning af jobcentrene. Der vil blive kigget på dette på nationalt plan,
da tendensen er udbredt i hele landet.
Arbejdet med Budget 2021, hvor høring vedrørende balancekatalog (spareforslag) er udsat til efter sommerferien/efterår.

Sagsfremstilling
Fast punkt hvor Udsatterådet orienteres om nyt fra de politiske udvalg
og administrative centre.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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38 Udsatterådet´s arbejde - opfølgning
27.15.00-A30-2-19 – TineVNie
Resumé
Opfølgning på Udsatterådet´s arbejde og fokusområder, samt eventuel
status fra arbejdsgruppen. Derudover skal Udsatterådet drøfte Stevns
Kommunes tilbud til børn med autisme.
Indstilling
Det indstilles til Udsatterådet, at:
•
•
•

drøfte rådet´s arbejde og nuværende fokusområder
drøfte Stevns Kommune´s tilbud til børn med autisme
orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Rikke Ackermann.
Inden coronakrisen var arbejdsgruppen gået i gang med at etablere
kontakt til andre Udsatteråd. Arbejdsgruppen var også i gang med at
undersøge akutboligsituationen, og hvilken hjælp og støtte personer i
denne situation har behov for, for at komme videre. Arbejdsgruppen vil
fortsætte dette arbejde, når coronakrisen er overstået.
Udsatterådet havde i forbindelse med punkt 35 en drøftelse af hjemløshed, hvor tal i statistikker er en ting, men erfaringer fra møde med borgere på gaden er en anden. Udsatterådet pointerede vigtigheden i at
møde mennesker, der hvor de er, og at alle mødes med respekt, også
når borgerne henvender sig til kommunen.
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.

Ud over ovennævnte skal Udsatterådet drøfte Stevns Kommunes tilbud
til børn med autisme, og hvorvidt disse tilbud er gode nok. Punktet blev
udsat til dette møde, da Udsatterådet havde møde den 3. februar.
Status fra arbejdsgruppen bestående af Majbrit, Anja, Rikke og Jacob B.
Gruppen arbejder med fokusområdet "hjemløshed" samt en folder om
Udsatterådet.
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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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39 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
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Rikke Ackermann.
Ikke nogen relevante emner denne gang. Men når vedtægtsændringen
er godkendt i KB, påtænker Udsatterådet at igangsætte noget presseomtale.
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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40 Eventuelt
00.01.00-I00-9-19 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Rikke Ackermann.
Ikke noget under eventuelt.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
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