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Kære Rådsmedlemmer 

Referat for møde i Rådet for Socialt Udsatte d. 30. november 2017 
kl. 15.30 – 17.30 
 
Mødet blev afholdt på Kirkens Korshærs Varmestue//Stofindtagel-
sesrum/Sundhedsrum Østergade 55, 5000 Odense C. 
 
Deltagere: Alice Rasmussen, Kaj Skjølstrup, Lenna Vogn Petersen, Marianne 

Kragmann, Mette Guul, Jan Johnny Sørensen, Stig Sonne, Dicte Dahl, Kim Balsløv, 

Martin Holm Strømkjær 

 

 

Afbud: Peder Thyssen, Birgit Boding Hansen, Eva Egebjerg Pasgaard, Tove Ny-

gaard, Susanne Kvolsgaard  

 
 

1. Godkendelse af referat af fra sidste møde  
Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt -  inklusive den ændring, at punkt 4 udgår, da Joachim 
Rasmussen, Afdelingsleder, H17 – stofindtagelsesrum, har meldt af-
bud pga. sygdom.  

 
3. Siden sidst ved formanden 

Hvert punkt har fået sin egen overskrift 3a, 3b, 3c og 3d.  

 

• 3a: Fællesmøde med Beskæftigelses- og Socialudvalget 

• 3b: Valg 

• 3c: Odense Kommunes politik for socialt udsatte ift. Sundheds-

styrelsens anbefalinger i Sundhedstilbud til Socialt udsatte borge-

re. 

• 3d: Café Paraplyen – lokaler fremover. 

 

Referatet af de enkelte punkter kan læses nedenfor.  

 
 

Rådet for Socialt Udsatte 

  
  

  
 DATO 

22. november 2017 

REF. 

MAHST 
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3a) Fællesmøde med Beskæftigelses- og Socialudvalget 

Med kursiv er teksten fra rådets årsrapport som drøftelsen med ud-

valget tog udgangspunkt i. Nedenfor hver overskrift er en opsamling 

på emnet.  

Borgere med dobbeltdiagnoser 
Der har igennem nogen tid været kørt et tema i den lokale presse 
omkring problematikker i samarbejdet mellem Region og Kommuner 
mht til ansvaret for behandling af borgere, der har en psykisk lidelse 
kombineret med et stofmisbrug. I dag er opgaven delt mellem kom-
muner og regioner, hvilket desværre ofte giver anledning til, at den 
enkelte borger svigtes.  I den forbindelse har der været et forslag 
fremme om, at lade regionenerne overtage den samlede opgave. 
 
Hvad tænker udvalget om arbejdet med borgere med dobbeltdiagno-
ser og samarbejdet mellem regionen og kommunen? 
 
Enighed omkring, at der er rum for forbedring i det samarbejde, der 
er mellem region og kommune. Udvalget udtrykte, at de gerne ser, 
at dette arbejde fortsat skal ligge begge steder frem for et af steder-
ne.  
 
Susanne Kvolsgaard beskrev et eksisterende samarbejde omkring 
dobbeltdiagnoser mellem Odense Kommune og regionen. Det vil vi 
som råd gerne høre mere om. 
 
Èn indgang 
Vi oplever, at vi bruger meget tid på at guide borgerne rundt i kom-
munen. Det er forsat svært at komme igennem på telefon – og det er 
vanskeligt for den enkelte borger at finde det rigtige sted at henven-
de sig. Der har mange gange været tale om, at alle borgere skal have 
én indgang, men det opleves fortsat ikke sådan. Udsatte borgere har 
ofte nemmere ved at give op, hvis man henvises fra sted til sted.  
 
Noget der er fokus på og har været en årrække, men det er ikke 
nemt.  
 
Overgang fra ung til voksen og den gode løsladelse  
I ”marken” støder vi ofte på borgere, der har meget svært ved at 
håndtere overgange fra en livssituation til en anden – også fordi der 
er behov for ekstra støtte ved disse overgange.  Fra barn til voksen, 
fra at være indsat til at blive løsladt. Hvilke tanker gør udvalget sig 
om den gode overgang fra ung til voksen og den gode løsladelse? 
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Jan Johnny og Chef i Uddannelse 2, Jacob Knudsen, er i dialog om-
kring dette. Der er projekt god løsladelse, men der skal noget an-
det/mere til, og det er der dialog om. Jan Johnny har fået en invitati-
on fra Jacob Knudsen, men mødet blev aflyst i første omgang.  
 
Administration af kontanthjælpen  
I forbindelse med forenkling af det administrative arbejde får langt 
færre hjælp til administrationen af kontanthjælpen.  Udvalget er eni-
ge i, at der kun skal administreres, hvis der er et klart behov. Men 
kortere intervaller mellem udbetalingerne, og faste indbetalinger til 
de faste udgifter, er forebyggende med henblik på ikke at komme ud i 
situationer, hvor der ikke er penge til det allermest fornødne, og man 
derfor må ud og låne penge af venner eller på det dyre lånemarked.  
 
Hvordan stiller udvalget sig til, at der arbejdes henimod en mere 
lempelig adgang til at få hjælp til at administrere kontanthjælpen? 
 
Dette punkt sættes på dagsordenen til Beskæftigelses- og Socialud-
valget d. 5. december, da de ønsker at drøfte det. Referatet fra ud-
valgsmødet d. 5. december kan læses her: 
https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/social-og-
arbejdsmarkedsudvalget?DagsordenID=258  
 
Udsatterådets sammensætning 
Efter kommunalvalget er det muligt at sammensætte Rådet for Soci-
alt Udsatte på en anderledes måde, end det har været hidtil. Det er 
op til den nyvalgte Rådmand at sætte dette arbejde i gang. De man-
ge udsatteråd rundt omkring i Danmark er vidt forskelligt sammen-
sat. Fra rene brugerråd til råd med en mere professionel tilgang til 
udsatteområdet.  I Odense har man hidtil valgt det sidste, dog altid 
med mindst én bruger i Rådet.  Vi giver meget gerne vores erfaringer 
fra Rådets arbejde videre i form af anbefalinger til en fremtidig sam-
mensætning.  

 

Udvalget gav udtryk for, at de gerne ville have en tættere dialog med 

rådet. Og rådmanden gav udtryk for, at han gerne ville have haft en 

grundigere introduktion til udsatterådet, inden han skulle udpege en 

ny formand.    

 

Udsatterådet foreslår en form for studietur i Odense for det kommen-

de udvalg.  

 

https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/social-og-arbejdsmarkedsudvalget?DagsordenID=258
https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/social-og-arbejdsmarkedsudvalget?DagsordenID=258
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• Det skal gøres respekt for politikernes tid og deres daglige 

jobs. Det er en rigtig god idé at få dem ud – måske kun et 

sted, og så med et fælles møde.  

• Det skal ikke være i forbindelse med et udvalgsmøde, men 

skal være et selvstændigt møde.  

 

 

3B Valg 

I forbindelse med valget blev det lavet en indsats for at få flere udsat-

te til at stemme. Der blev lavet valgdag hos både Varmestuen Øster-

gade og St. Dannesbo.  

 

Resultat 

• Varmestuen Østergade: 21 brevstemmer 

• St. Dannesbo: 13 brevstemmer 

 

På Varmestuen var det oplevelsen at mange flere havde stemt, hvis 

der havde været mere tid. Der var run på. En læring til næste gang er 

derfor, at der skal en grundigere forberedelse til, så selve valghand-

lingen kan gøres hurtigere. Vi skal være forberedt på, at målgruppen 

kræver nogle andre ting end andre vælgere – der skulle eksempelvis 

have været tænkt i, at næsten alle skulle have printet et valgkort.  

 

 

3c) Odense Kommunes politik for socialt udsatte ift. Sundheds-

styrelsens anbefalinger i Sundhedstilbud til Socialt udsatte bor-

gere.  

Der ønskes anbefalinger til andre anbefalinger end dem fra Sund-

hedsstyrelsen ift. at bruge dem til at holde op imod Odense Kommu-

nes Udsattepolitik. 

 

Følgende blev anbefalet: 

• Rapport ift. narkorelateret dødsfald.  

• Tryg laver også nogle undersøgelser ift. sundhed og socialt 

udsatte.  

 

3d) Café Paraplyen – lokaler fremover.  

Det er helt sikkert, at Tigergården bliver revet ned. Det er ikke sikkert, 

hvem det bliver og hvornår. Og det er ikke sikkert om Paraplyen så 

skal ud, eller om de skal ud og ind igen. Marianne tror, at de ligger 

der i et år endnu.  

 

Når det rives ned, så er det 1,5-2 år, at bygningen ikke kan bebos.  

 



   
  5/7 

 

4. Oplæg og drøftelse – Assisteret stofindtag (udgår da Joachim 

har meldt afbud)   

V. Joachim Rasmussen, Afdelingsleder, H17 – stofindtagelsesrum, 

Slagtehusgade 2, 1715 Kbh.V  

 

Og Heinz Wolf, Leder, Kirkens Korshærs Varmestuer/ Stofindtagel-

sesrum/Sundhedsrum, Østergade 55, 5000 Odense C. 

 

5. Rundvisning 

Vi fik en rundvisning af Heinz Wolf, som fortalte om stedet (Varme-

stuer/ Stofindtagelsesrum/Sundhedsrum).  

 

6. Nyt fra forvaltningen  

v/Susanne Kvolsgaard  

• 10 ekstra pladser til heroinklinikken   

Heroinklinikken har fået 10 ekstra pladser, så de nu har en kapa-

citet på 100 borgere. Den øges til 108 i 2018.  

 

Heroinklinikken er flyttet i nye observationsrumslokaler for at 

kunne være der alle mand. Det har borgerne lige skulle vænne 

sig til, men det går bedre. 

 

Resultaterne af heroin behandling er stadig de samme; mindre 

kriminalitet, flere(alle) i egen bolig og selvvurderet bedre helbred.  

Stabil medicinsk behandling og kontinuerlig social indsats, styrker 

motivationen til at foretage andre valg i livet. Især de yngste får 

især ro til at tænke sig om i forhold til hvad de vil med deres liv. 

 

Udsatterådet er meget velkomne til at se de nye lokaler – selve 

injektionsrummet er det samme som hele tiden. 

 

• Hjemløsetælling 

Der har været hjemløsetælling hvert andet år siden 2009.  

 

På landsplan er der i alt kommet 33 % flere hjemløse i den perio-

de. I Odense er der kommet 46 % færre hjemløse. I perioden 

2015-2017 er tallet fortsat steget på landsplan, og det var falden-

de i Odense. I 2017 er der i tællingen registreret 113 hjemløse i 

Odense. 

 

Omfanget af hjemløsheden i Odense er væsentligt lavere end de 

andre store byer i Danmark, også relativt set i forhold til indbyg-

gertallet. I Odense er der 0,6 hjemløse borgere pr. 1.000 indbyg-

gere, mod 2,5 i København, 2,3 på Frederiksberg, 2,3 i Århus og 

1,2 i Aalborg. 
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• Status psykologhjælp til unge  

Tilbuddet startede op d. 1.8 med tre fastansatte psykologer på 

henholdsvis 32 timer, 32 timer og 20 timer. Den 1.9 blev der yder-

ligere ansat tre psykologer på 37 timer, 37 timer og 34 timer.  

 

Psykologerne arbejder på skiftende tider, således at der tre dage 

om ugen er åbent fra kl. 8-20, torsdag og fredag er der åbent til 

kl. 16. Telefonens åbningstider fremgår af hjemmesiden 

www.odense.dk/psykologteamet hvor der kan læses mere om 

målgruppeafgræsning, henvendelser mv.  

 

Der har fra starten været rigtig mange henvendelser til tilbuddet 

og det ser ud til at fortsætte. Alle der har henvendt sig til og med 

uge 38 er i forløb eller er tilbudt en tid til første samtale. Fra uge 

39 og frem er der oparbejdet en venteliste som der løbende bliver 

taget klienter ind fra, men som også fortsat vokser. Det forventes, 

at der afsluttes en del klienter i nær fremtid, hvilket vil give plads 

til mange fra ventelisten.  

 

Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget præcist om 

ventetider i tilbuddet fremadrettet.  

 

De indledende resultater viser, at tilbuddet lever op til sit formål 

ift. at hjælpe de unge.  

 

• Udsattepolitikken  

Udmøntningen af udsattepoltikken er dagsordenssat på Beskæf-

tigelses- og Socialudvalget d. 5. december.  

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller her, at Beskæfti-

gelses- og Socialudvalget godkender at udmønte Udsattepolitik-

ken i: 

  

1.    en strategi for det rummelige arbejdsmarked. 

  

2.    en strategi for Housing First og den inkluderende by. 

  

7. Næste møde 

Det blev ikke besluttet.  

 

8.  Evt.  
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• Forslag: Kunne udsatterådets årsrapport følge året. Og så kunne 

det fælles møde med udvalget holdes i februar. Det er vedtaget. 

Årsrapporten for 2018 bliver således færdiggjort januar 2019.  


