Borger & Arbejdsmarked
Social & Tilbud - Staben

Giørtz Plads 2, 6760 Ribe

Udsatterådet
Social & Tilbudschef Else Zippor

Dato

20. december 2018

Sagsid

18/105

Referat af møde i Udsatterådet den 18. december 2018.
Mødet foregik i Kirkens Korshærs varmestue. Herefter var der julehygge
på Café Danmark.
Der var afbud fra Karina, Ingelise og Kasper
Dagsorden:
1.

2.
3.

4.

Emne
Velkommen til Jette Geertsen

Opfølgning på referat fra sidste møde
den 25. september 2018
Politisk godkendelse af strategi for
socialt udsatte mennesker

Implementering af det sociale
klippekort og konceptet byrådsven

Referat
Jette blev budt
velkommen og der blev
lavet en
præsentationsrunde
Intet at tilføje.
Strategien blev godkendt
på Byrådsmødet den 17.
december og der var
roser til Udsatterådet fra
alle sider.
Der er en drøftelse af,
hvordan det sociale
klippekort skal
implementeres.
Der skal inden for en
rimelig tid, tages kontakt
til alle, der henvender sig
for at blive byrådsven.
Det aftales, at Camilla,
Jannie, Cliff og Nicolai i
den første 3 måneders
periode, tager kontakt til
alle, der henvender sig.
Jannie laver et udkast til
et kartotek, hvor
byrådsvennerne
registreres, med
kontaktoplysninger og

Telefon

76 16 16 16

www.esbjergkommune.dk
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hvilket område de
repræsenterer.
Elsebeth Nebeling får
opgaven at matche
politiker og byrådsven.
Det foreslås, at
tilbuddene skal være
backup, ved forfald af
byrådsvennen.
GPDR vurderes ikke at
være et problem.
Personerne har selv
rettet henvendelse.
Projektet går ud på, at
politikerne får 1.
håndsfortællinger.

5.

Indsatsmål 2019

Der er en diskussion om
børn/unges evt.
deltagelse i projektet.
Der er enighed om, at
det kun er personer over
18 år, der deltager. Der
er mange frivillige og
ansatte, der vil kunne
gengive oplevelsen af at
være barn og evt.
anbragt. Det vil derfor
blive 2. håndsfortællinger
via professionelle.
Implementeringen af Det
Sociale Klippekort bliver
indsatsmål for 2019.
Det Sociale Klippekort
skal danne bro mellem
politikere og borgere.

6.

Orientering om overgangsbolig
projektet 2019 og 2020 v/Else Zippor

Det foreslås endvidere at
der afholdes en event i
løbet af 2019. Indholdet
skal planlægges med
udgangspunkt i
udsattestrategien og
klippekortet. Punktet
sættes på dagsordenen
til næste møde.
Udsættes til næste
møde.
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7.

Sag om visitation til et socialt frikort
til høring i Udsatterådet

Udsatterådet udtaler
følgende i et høringssvar
til Socialt frikort.
” Udsatterådet finder
ordningen med et socialt
frikort spændende og et
godt tiltag i forhold til at
bringe udsatte
mennesker tættere på
arbejdsmarkedet.
Udsatterådet er optaget
af, at informationer om
ordningen med socialt
frikort og
implementeringen af
denne ordning, bliver
understøttet af
materiale, eksempelvis
en videopræsentation, af
hensyn til de borgere,
ordningen er tiltænkt.

8.

Møder i 2019 – og mødetidspunkter

9.
10.

Tilbagemelding fra Regionsmøde i
Fredericia den 25. oktober 2018
v/Susanne Oldenborg
Budget 2018

11.

Eventuelt

Udsatterådet stiller sig til
rådighed til dialog om
ordningens udbredelse”.
Fortsat møder fra kl.
15.00-18.30.
Der er planlagt møder på
følgende datoer i 2019:
29. januar
2. april(temadag)
11. juni
24. september
15. december
Udsættes
Udsatterådets restbudget
21.900.
Intet

Venlig hilsen

Susanne Oldenborg
Socialfaglig konsulent
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