Borger & Arbejdsmarked
Social & Tilbud - Staben
Udsatterådet
Social & Tilbudschef Britta Martinsen
Giørtz Plads 2, 6760 Ribe
Postadresse

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato

14. juni 2018

Referat af møde i Udsatterådet tirsdag den 12. juni 2018
Mødet foregik på Oqqumut, Grønnegårdsvej 8, Esbjerg.
Tilstede: Nicolai Kubel-Olesen, Jannie Vestie Mai, Ingelise Wenzel, Erik
Gram, Cliff Hulsten, Britta Martinsen og Susanne Oldenborg.
Fra 15.00-16.00 var der dialogmøde med 4 borgere fra Oqqumut.
Dagsorden til ordinært møde 16.00-18.30.

1.
2.
3.

Emner
Opfølgning på referat fra
møde den 27. februar 2018
Godkendelse og prioritering
af dagsorden
Opfølgning på temadag den
24. april 2018 og
videreudvikling af udkast til
politik for udsatte borgere i
Esbjerg Kommune, samt
drøftelse af strategien i
forhold til politikere.

Referat
Intet at følge op på.
Godkendt.
På baggrund af input fra
temadagen er der udarbejdet et
udkast til en politik for socialt
udsatte. Det besluttes, at der
arbejdes videre på dette udkast.
Alle bedes sende deres input til
Nicolai og Jannie, der vil skrive
videre på udkastet.
Cliff giver udtryk for, at udkastet
mangler indhold omkring misbrug.
Udsatterådet skal herefter mødes
med Social &
Arbejdsmarkedsudvalget og Børn &
familieudvalget og have en dialog
med udvalgene om en formulering
af en politik for socialt udsatte.
Der er herefter en drøftelse af, om
Udsatterådet skal medvirke til et
arrangement den 4. september
2018, arrangeret af Bo Becksgård
og Kraftcentret. Der er enighed
om, at Udsatterådet fortsætter den
proces, som er planlagt med de
politiske udvalg og ikke bakker op
om arrangementet som
Telefon

76 16 16 16

www.esbjergkommune.dk
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4.
5.

6.

7.

Tilbagemelding fra
dialogmøde i Odense den 7.
juni 2018
Henvendelse fra brugerrådet
på Center for Misbrug &
Udsatte. Brugerrådet
henvender sig for at få
mulighed for at kunne
tilkøbe sig ledsagelse på
ferieture til udlandet.
Tilbagemelding fra gruppen
til forberedelse af møder

Synlighed - Facebook

Udsatteråd. Hvis nogen vælger at
deltage den 4. september er det
som repræsentant for den
organisation, man repræsenterer i
Udsatterådet, men ikke
Udsatterådet.
Der var ingen deltagelse i mødet.
Center for Misbrug & Udsattes
målgruppe er ikke omfattet af lov
om tilkøb af ledsagelse under
ferieture. Der udformes et brev til
brugerrådet med dette svar.
Gruppen til forberedelse af møder
består af Nicolai, Cliff, Karina og
Pernille. Gruppen fungerer godt og
rådet føler sig godt forberedt til
møderne.
Rådets medlemmer giver udtryk
for ærgrelse over, at det ikke
lykkedes at afholde dialogmøder
med Social &
Arbejdsmarkedsudvalget og Børn &
familieudvalget.
Det er vigtigt at Udsatterådet
bliver mere synlig på Facebook.
Det foreslås, at der kommer et
opslag vedr. dagens møde på
Oqqumut og et opslag om arbejdet
med at formulere en udsattepolitik.
Der kunne også være et opslag,
hvor hvert enkelt medlem af
Udsatterådet lige kort fortæller om
hvorfor de sidder i rådet.
Det aftales, at der laves spots på
Facebook. Forbrug ca. 500 kr. i
kvartalet.
Cliff og Jannie er ansvarlige for at
lave opslag på Facebook.

8.

Tilbagemelding på
dialogmødet med Børn &
Familieudvalget den 29.
maj.

Der kan på næste møde blive
fremlagt et budget for
markedsføring af Udsatterådet.
Alle giver udtryk for, at det var et
godt møde med Børn & Familie
forvaltningen. Alle var godt
forberedte og der var en god
dialog.
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9.

Eventuelt

Bettina Krammer, Børns
Voksenvenner, har valgt at
udtræde af rådet af private
årsager. Susanne sender en e-mail
til Bettina.
Det besluttes, at der sendes en
forespørgsel til Recovery Bulls
vedr. deres repræsentation i rådet.
Der er kommet en henvendelse til
Udsatterådet vedr. aftalerne om
afvikling af ghettoområder. Jannie
har en aftale den 13. juni om et
telefoninterview med journalisten
fra Jyske Vestkysten.
Restbudget for 2018 er på 25.200
kr.

Venlig hilsen
Susanne Oldenborg
Socialfaglig konsulent
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