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Referat af møde i Udsatterådet den 25. september 2018
Mødet blev afholdt ved Lokalpsykiatri Esbjerg, Østergade 12, Esbjerg. Der
var dialogmøde med brugere af Lokalpsykiatri og personale fra kl. 15.0016.00.
Afbud til mødet fra Erik Gram, Jannie Vestie Mai, Pernille Hermansen og
Karina Petersen.
Tilstede: Nicolai Kubel-Olesen, Ingelise Wenzel, Kasper Ankersø, Gitte
Morberg Jensen, Camilla Aae, Cliff Hulsten, Else Zippor og Susanne
Oldenborg.
Punkter

Referat

Opfølgning fra sidste møde 12.
juni og 5. juli 2018

Præsentation af Social &
Tilbudschef Else Zippor
Intet at bemærke til referatet.

Godkendelse og prioritering af
dagsorden
Evaluering af event den 4.
september 2018

Godkendt.
Overordnet set var det godt
arrangement. Der var 163
mennesker til stede.
Jannie får ros for planlægningen af
event.
Det var en ulempe, at mikrofonen
ikke kunne tages med rundt til
deltagerne, så der var mange
spørgsmål, der ikke blev stillet.
Fremadrettet skal man nok
overveje at holde møder på
tilbuddene, så borgerne bliver i
deres comfortzone. Det er også
vigtigt at holde møder i mindre
grupper, for at alle kan blive hørt,
ikke kun dem, der råber højst.
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Til næste gang kunne man foreslå
en omvendt debat, således at
politikerne stiller spørgsmål om,
hvilke indsatser, der er
nødvendige for at løse borgernes
problemer.
Nicolai ønsker til fremtidige events
at have 100 % opbakning af
rådets medlemmer i forhold til
planlægning. Der er for meget
arbejde for én til to personer.
Viderebearbejdning af udkast til
udsattepolitik

Diana Mose Olsen har stillet
spørgsmål til udsattepolitikken,
om der er tilstrækkeligt i forhold
til børn og unge i udsatte
positioner. Drøftes med Børn &
Familieudvalget den 8. oktober.
Det foreslås, at udsattepolitikken
følges op med et Socialt klippekort
til politikerne. Forslaget går ud på,
at alle politikerne skal have et
socialt klippekort, hvor de
forpligter sig til at mødes med et
ægte menneske.
Camilla, Kasper, Nicolai, Cliff
arbejder videre med ideen.
Udkastet til udsattepolitikken kan
bruges som en ramme. Der skal
lægges op til en dialog med
politikerne om nogle af temaerne,
i forhold til hvordan det kan
omsættes til handlinger.
På møderne med politikerne vil
Udsatterådets medlemmer kort
præsentere følgende:
Nicolai: Præsentere processen
Camilla: Sociolance
Cliff: misbrug
Jannie: Samskabelse med særligt
fokus på udsatte
Gitte: frivillighed
Pernille: overgang fra ung til
voksen
Erik: børn af misbrugere
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Regionsmøde i Fredericia den 25.
oktober 2018. Er der nogen der
kan deltage?
Nyt medlem af rådet er under
politisk godkendelse.

Eventuelt

Der er ingen, der har mulighed for
at deltage.
Susanne spørger de medlemmer,
der ikke er tilstede.
Jette Geertsen er godkendt af
Social & Arbejdsmarkedsudvalget
og Børn & Familieudvalget. Der
aftales et møde snarest muligt for
at introducere Jette til
Udsatterådets arbejde.
Budgetforliget drøftes. Forliget
betyder, at døgntilbuddet Oven På
lukker.
Else redegør for budgetforliget på
Center for Misbrug & Udsattes
område.
Det er en bekymring i
Udsatterådet, at der ikke er
pladser internt i kommunen, til
misbrugere, der har brug for
afgiftning i døgnregi. Det vil
muligvis også blive dyrere for
kommunen, når der skal købes
pladser i private tilbud. Der
formuleres et bekymringsbrev, der
sendes til Byrådet.
Camilla informerer om, at den 24.
oktober er hjemløsedag. Der
arrangeres en event på Torvet i
Esbjerg sammen med SAND og
Hjemløsenetværket.
Ingelise skal i morgen til møde
omkring de nye skæve boliger i
Novrup. Processen og projektet
skal gennemgås for
arbejdsgruppen, sammen med
konsulenten, der har fået
opgaven.
Nicolai giver positiv tilbagemelding
til Else vedr. hendes input på
mødet.
Ekstraordinært møde aftales til
den 7. november kl. 10.00-12.00.
Formålet med mødet er, at
færdiggøre udsattepolitikken til
politisk godkendelse.
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Venlig hilsen
Susanne Oldenborg
Socialfaglig konsulent
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