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Dagsorden for møde i Rådet for Socialt Udsatte d. 22. august  
2019 kl. 15.00 – 18.00  
Mødet holdes ved Det Grønlandske Hus, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 

Odense C 

 

 

1. Det Grønlandske Hus  

Kirsten holdt oplæg og fortalte om Det Grønlandske Hus.  

 

2. Nyt siden sidst ved formanden/næstformanden   

• Høring – Handleplanskatalog for Strategi for mødet med borgeren 

Skrevet på baggrund af tilbagemeldinger fra Civica og Det Grønlandske 
Hus. Inputs fra Det Grønlandske Hus kom med i sin fulde form. Handle-
planskatalog og høringssvar kommer til politisk behandling på Beskæf-
tigelses- og Socialudvalgsmødet d. 3. september.  

 

• Dialogmøde om frivillighed på Borgernes Hus  

Emnet var frivillighed ud fra forskellige vinkler. Der eksisterer ikke et 
referat fra møde. 

 

Det gav værdi at møde nogle af de andre organisationer, der arbejder 
med frivillighed. Og høre hvad de arbejder med. Mødet har også givet 
et udbytte for nogle af udsatterådets medlemmer ift. at tage kontakt til 
nogen af disse efterfølgende.  

 

Samtidigt var mødet dog ikke lige udbytterigt for alle – og mødet kom 
meget til at handle om enkeltsager.   
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• Møde med Center for frivillighed  

Center for frivillighed fortalte, at der er lagt op til, at de skal nedlæg-
ges. Ligeledes er der lagt op til, at Bæredygtighedsrådet nedlægges.  
Som en del af budgetforhandlingerne og de medfølgende besparelser.  

 

Baggrunden for ønsket til mødet var vores årsrapport, hvor det pro-
blematiseres, at der er mange frivillige tilbud til udsatte, men de udsat-
tes vej til tilbud kan være svær. I årsrapporten skrev vi, at man med 
fordel kan øge de professionelles viden om de frivilliges tilbud, og hvad 
de kan bruges til. Det vil Center for frivillighed gerne medvirke til.  

 

Frivillighed og aktivering af civilsamfundet er en aktuel dagsorden. Men 
frivillighed er ikke noget, der bare sejler selv – det skal prioriteres og 
nurses og der skal selekteres, så kompetencerne matcher opgaverne.   

 

Center for frivillighed vil gerne arrangere et arrangement om dette. De 
vil gerne organisere det, strukturere det, så vi går derfra løftet og med 
nye ideer om, hvilke veje vi skal gå.  

 

UCL holder to gange årligt en Bazar for frivillige. Og har en god brugbar 
viden herfra ift. det foreslåede arrangement. Og UCL har gode rammer 
til et arrangement. De vil derfor gerne være med omkring planlægnin-
gen.  

 

Udsatterådet vil gerne gå ind i dagsordenen omkring frivillighed ud fra 
oplægget fra Center for frivillighed.  

 

3. Opfølgning på dialogmøde for lokale udsatteråd d. 6. juni   

Kaj og Kirsten deltog i Det Nationale Udsatteråds dialogmøde i Odense d. 6. 
juni.  

 

Oplæg fra Aarhus og Haderslev Kommune ift. hvad de gør for hjemløse.  

• Et projekt med ”Campingby” for udsatte blev præsenteret 

 

Gruppearbejde hvor vi udvekslede erfaringer.  

• Gratis tandlæge til udsatte var et stort emne i gruppedrøftelsen.  
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Det gode ved disse møder er det netværk, som det giver. Og så at høre, 
hvordan de andre gør det. Herunder hvordan udsatterådene i landet er or-
ganiseret forskelligt. Der er mange forskellige måder, hvorpå man kan lave 
et udsatteråd. Det er ca. halvdelen af landets kommuner, der har et udsat-
teråd.  

 

Referat fra mødet er udsendt tidligere.  

 

4. Bordet rundt  

• Hvad rører sig lige nu? 

• Er der noget, hvor vi som råd skal handle? 

 

Det kan være ift. store eller små ting, konkrete ændringer, løse tanker, ob-
servationer, politiske strømninger mv. Disse ting drøftes ift. udsatte i Oden-
se.  

 

Hellested ved Skulkenborg  

Der er sket en bevægelse ift. hellestedet ved Skulkenborg, så det er blevet 
mere råt og hårdt. Der er kommet en anden stemning og en anden balan-
ce. Og der er stiknarkomaner, der tager deres stoffer ude i det åbne.  

• Oplevelsen ved varmestuen ved Nørregade er, at miljøet ikke har 
ændret sig til det hårdere. Men det kan være forskellige stoffer, 
der er i omløb, og der kan være forskel på, hvor de indtages nu ift. 
tidligere.  

 

Privat investor 

Nysgerrig på, hvad der er kommet ud af mødet med den private investor 
ift. til nybyggeri til sociale boliger til udsatte.  

• Der er stadig gang i tankegangen – særligt i Aarhus.  

 

De særlige pladser ved psykiatrien  

De særlige pladser som ligger i psykiatrisk regi, hvor der er en kommunal 
visitation til pladserne.  

De pladser er højst halvt belagt, men ofte langt mindre. Det er frustrerende 
for psykiatrien, at psykiatrien kæmper meget med at finde pladser til deres 
patienter og ikke kan bruge disse pladser.  
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Bostøtter 

Frustrerende at det nogle gange opleves, at det tager langt tid at få bostøt-
te i Odense. Det kan betyde, at borgere må forblive i længere tid end nød-
vendigt på en psykiatrisk afdeling – og det til meget dyrere penge.   

• Der kommer flere bostøtter i BSF efter det nye myndighedssnit 
med ÆHF.  

• Odense Kommune prøver at tilgodese de borgere, hvor der er et 
akut behov.  

• Der opleves samme problemstilling ift. borgere, der flytter fra her-
berg, forsorgshjem, hjemløshed – her opleves nogle gange lang 
ventetid på bostøtte.  

• Aftalen er, at Kim, Kaj og Jens forfatter nogle linjer omkring pro-
blematikken til først i november. Derudover aftales det, at lederen 
af bostøtten kommer på næste møde og snakker med udsatterå-
det.   

 

Udsatterådets synlighed 

Udsatterådet er for usynligt – f.eks. ift. hvad andre folk kan bruge os til.  
F.eks. i Fredericia er rådet meget synligt, og der kommer mange henven-
delser.  

 

Tandlægehjælp til udsatte 

Det er et stort problem at vores medlemmer i Det grønlandske hus ikke kan 
få behandlet deres tænder.  

 

Møbler til udsatte i ny bolig  

Hjemløse der får egen bolig – det er problematisk, at de ikke længere kan 
få hjælp til møbler efter lukningen af Kramboden ved Mælkevejen.  

 

Ved St. Dannesbo er der stadig en ordning, hvor borgerne fortsat får hjælp 
med møbleringen ved udflytningen  

 

5. Brugernes Bazar – bemanding  

Brugernes Bazar er lige om hjørnet – Hvem kan stå ved vores stand?  

 

Lenna og Martin bemander. Lenna om formiddagen og Martin hele dagen.  
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6. Opfølgning på møde med Beskæftigelses- og Socialudvalget 

D. 26. marts deltog udsatterådet v. Mette, Marianne og Kaj på Udvalgsmø-
det, hvor nedenstående blev drøftet.  I dag kigger vi på, om der er noget fra 
drøftelsen, som vi skal følge op på. 

1. Det sociale frikort: Dette er trådt i kraft. Rådet ønsker at følge udviklingen på, hvordan 

Odense Kommune får det implementeret, og hvordan vi kan understøtte på en måde, så 

borgerne drager fordele af det i forhold til samarbejde med virksomheder i Odense 

Kommune. ”Projektperioden” er meget kort, og Rådet ser, at der er nogle bump på vejen, 

som der skal findes en løsning på. 

  

2. De udsattes vej til tilbud: Vi ønsker at drøfte dette, da Rådet oplever, at der er en masse 

tilbud til udsatte borgere i Odense – det være sig kommunale såvel som regionale tilbud – 

udfordringen er dog, hvordan borgeren får mulighed for at komme frem til tilbuddet. Vi vil 

gerne henlede udvalgets opmærksomhed på, at der ligger et stort stykke arbejde i at få 

brobygget og oplyst om alle disse tilbud. Rådet ønsker, at borgeren bliver taget i hånden. 

  

3. Ghettoproblematikken: Rådet ønsker, at politikerne har opmærksomhed på, at vi fortsat 

skal bibeholde og etablere billige boliger. 

  

4. Det tværgående samarbejde: Rådet oplever en stor entusiasme og en god effekt, når det 

tværgående samarbejde fungerer, og ønsker blot at dette samarbejde fortsætter og gerne 

øges. Et eksempel er f.eks. den tværgående bandeindsats, som i høj grad fungerer.  
 

 

Ad 1  

Se pkt. 7 ”Nyt fra forvaltningen”, hvor der gives en status på arbejdet med 
Det sociale frikort  

 

Ad 2 

Se pkt. 2 ”Nyt siden sidst ved formanden/næstformanden” hvor emnet 
blev berørt under snakken om mødet med Center for frivillighed    

 

Ad 3 

De grønlandske borgere, der har lavet kriminalitet, kan ikke længere få bo-
liger i de hårde ghettoområder. Og de har svært ved at finde boliger andre 
steder. Det er problematisk.  

Kerneelementet for de almene boligforeninger har altid været, at vi er til 
for alle. Nu skal vi lave nogle voldsomme sorteringer ift. uddannelse, krimi-
nalitet, indkomst og beskæftigelse. Både ved de hårde ghettoer og ift. 
ghettoområder. For at sikre de rigtige nøgletal for områderne. Og tallene er 
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afgørende for ift., om et område skal rives ned. Det samarbejdes der om-
kring mellem boligforeninger og Odense Kommune.  

 

De andre områder er der venteliste til, så de er svære at komme ind til. Og 
så er eneste næste mulighed at få hjælp til akut bolighjælp (akutlisten), 
men det kræver, at man er i målgruppen.  Via genhusning bliver de andre 
områder kun endnu sværere at komme indenfor.  Det betyder, at det bliver 
sværere at finde billige boliger.  

 

Rådet ønsker at gøre opmærksom på de problematikker, der er, og som 
kun bliver tydeligere og tydeligere.  

 

7. Nyt fra forvaltningen  
 

• Status på værestedsindsatsen 
Der er lukket tre kommunale væresteder pr. 1. juli. De er lukket som et 
led i at styrke den samlede værestedsindsats for Odenses mest udsatte 
borgere.  
 
Værestedet i Øst bevares.  
 
Der er indgået aftale med Kirkens Korshær om åbning af en varmestue i 
Bolbro. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er i samspil med Kirkens 
Korshær i dialog med By- og Kulturforvaltningen om at finde et egnet 
sted. Frem til det findes, laver Kirkens Korshær en indsats i Mælkeve-
jens lokaler.  
 
Bolig SocialHus laver en indsats i lokalerne ved det nu lukkede kommu-
nale værested Blochhuset. 
 
Der arbejdes på, at Lysets lokaler skal bruges af bl.a. frivillige sociale 
foreninger.  
 

• Status på arbejdet med det Sociale frikort 
Odense har et set-up, der virker ift. visitation til Det Sociale frikort.  
 
Og vi har en god dialog med bl.a. gadeplansnetværket og cityforenin-
gen om ordningen.  
 
Der er visiteret 10-12 borgere i Odense, og 1 borger er kommet i be-
skæftigelse under betingelserne i ordningen.  
 
På landsplan er der visiteret ca. 700 borgere – og ca. 240 i arbejde. Det 
er primært i København. Og beskæftigelsen der sker, sker primært 
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blandt aktørerne, der arbejder med målgruppen. Fremfor ude i andre 
virksomheder.   
 
Der er nogle barrierer ift. med at lykkes med en ordentlig implemente-
ring af ordningen.  
 

o Forbehold ved målgruppen 
o Virksomhederne er tilbageholdende. Det skyldes: 

▪ Der er andre beskæftigelsesindsatser, hvor vi som 
kommune kan tilbyde mere støtte 

▪ Teknikaliteter i set-uppet, der gør det vanskeligt for 
virksomheder at deltage. F.eks. ift. lønudbetalingen.  

 
 
Det nationale udsatteråd vil muligvis arbejde på at udvide forsøgsperi-
oden fra to til fire år.  
 
 

• Alkoholbehandlingen 
Alkoholbehandlingen i Odense er i gang med en større forandringspro-
ces, hvor alkoholbehandlingen skal have et øget fokus på det forebyg-
gende arbejde og de mere udsatte borgere. Der kommer mere fokus på 
de udsatte målgrupper. Og større fokus på borgere med både stof- og 
alkoholmisbrug.  
 
Vi er godt på vej med at få tilrettelagt indsatsen. Et af elementerne er 
en mere udgående behandlingsindsats med samarbejde med varme-
stuer, St. Dannesbo osv.  
 
Der ligger et sparreforlag i forbindelse med budgetforhandlingen, som 
ikke er behandlet endnu. Der er sket et fald i antallet af borgere i be-
handling.  
 

 

8. Evt. 

Lenna har været med til regionsmøde for udsatteråd, hvor bisidder var et 
stort tema.  

Referat er udsendt tidligere.  


