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Kære Rådsmedlemmer 

Dagsorden for møde i Rådet for Socialt Udsatte d. 24. april 2018 
kl. 15.30 – 17.30 
 
Mødet blev holdt på Tolderlundsvej 2, 10. etage, mødelokale 10.09, 
5000 Odense C. 
 

Deltagere: Palle Lund, Birgit Boding Hansen, Dicte Dahl, Kaj Skjølstrup, Lenna 

Vogn Petersen, Mette Guul, Jens Pilholm, Per Franch, Birgit Bech, Susanne Kvols-

gaard, Martin Holm Strømkjær   

 

Afbud: Eva Egebjerg Pasgaard, Marianne Kragmann, Kim Balsløv, Stig Sonne 

 
 

1. Velkommen til det nye udsatteråd  

• Formand Palle Lund byder velkommen  

• Bordet rundt – Præsentation af udsatterådets medlemmer  

 

Alle præsenterede sig.  

 

Mette Guul er udpeget til næstformand.  

 

2. Drøftelse af udsatterådets rolle 

• Hvilken rolle ønsker vi, at rådet har fremover? 

 

Rådet har overordnet en rolle med at påvirke og indgå i de politiske 

og administrative opgaver ift. socialt udsatte. Men hvad tænker vi 

derudover? 

 

Rådet for socialt udsatte har ikke en formel høringsret ligesom f.eks. 

ældrerådet. Den aftale, vi har haft indtil videre, er, at rådet inddrages 

i processen i sager, hvor det giver mening ift. socialt udsatte – frem-

for udelukkende som høringspart efterfølgende. Det har været en 
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forvaltningsmæssig aftale. Nu er der lagt op til, at den her aftale for-

maliseres og også besluttes politisk.  

 

Rådmanden har lagt vægt på, at udsatterådet er vigtigt, og at han vil 

lytte til de inputs, der kommer fra udsatterådet.  

 

Politikerne var meget sultne på det møde, vi havde med det afgået 

udvalg. De havde stor interesse i udsatterådets holdninger.   

 

Vi skal have sat en ramme om os selv og hvilken retning, vi ønsker i 

det her råd. Aftale: Det tages op på de første møder. Obs på, at der 

allerede findes en forretningsorden. Forretningsorden sendes med ud 

med dette referat. Udsattepolitikken sendes ligeledes med.  

 

3. Drøftelse af arrangementer i 2018  

Folkemødet 2018 

Formanden tager derover. Mette skal derover med Reden i år, Lenna 

kommer også, Mødrehjælpen er også til stede. 

  

Brugernes Bazar 2018 

Martin organiserer ift. det praktiske og med en vagtplan.  

 

 

4. Årsrapport og proces med udvalget 

• Orientering om at vi holder fast i at forsøge at lægge fællesmødet 

med Beskæftigelses- og Socialudvalget i februar 2019.  

 

Det giver mere mening at holde mødet med det politiske udvalg på et 

tidspunkt på året, hvor der er muligheder ift. budgettet. Derfor opbak-

ning til det nye tidspunkt. Det giver mulighed for at så nogle frø og så 

vande kraftigt i marts og april.  

 

5. Orientering om udsatterådets hjemmeside  

 

Der kommer en ny hjemmeside inden sommerferien 2018.  

 

Hvert medlem bedes skrive et par ord om sig selv og sende et bille-

de. Medlemmerne får en mail fra en studentermedhjælper (Amalie), 

som skal besvares.  

 

6. Nyt fra forvaltningen  

v/Susanne Kvolsgaard  

 

Strategi for det rummelige arbejdsmarked  

Strategien udspringer af udsattepolitikken.  
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Palle har som udsatterådets formand deltaget på strategiworkshop-

pen og i et forudgående interview.   

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter strategien d.15. maj og 

skal drøfte og beslutte strategien d. 19. juni. Udsatterådet vil blive in-

volveret imellem de to udvalgsmøder for at kvalificere strategien.  

 

Strategi for Housing First og den inkluderende by  

Strategien udspringer af udsattepolitikken.  

 

Det er tilgange, som vi har arbejdet med i en længere periode i 

Odense Kommune. Og det er tilgange, som vi er gode til at benytte, 

og hvor andre byer kommer til Odense og henter inspiration.  

 

Strategien skal bruges til at markere den retning, vi går og vil gå på 

disse områder og som en pejling til området ved politiske prioriterin-

ger.  

 

Der afholdes en workshop i september og strategien drøftes og be-

sluttes af Beskæftigelses- og Socialudvalget i oktober. Udsatterådet 

inddrages undervejs i processen.  

 

Behandlingscentret   

Der har været nogle overskrifter i avisen fra borgere, der ikke har følt 

sig set og hørt i deres forløb ved stofbehandlingen på Grønlandsga-

de.  

 

Der er i øjeblikket gang i en større forandringsproces på behand-

lingscentret.  

 

Vi kigget grundigt på vores praksis for at se, om der var steder, hvor 

vi kunne gøre tingene anderledes. Beskæftigelses- og Socialudvalget 

blev tildigt i forløbet orienteret om handleplanen, som der var fuld op-

bakning til. I forløbet har det været vigtigt at træffe beslutninger på et 

så oplyst grundlag som muligt og have en inddragende proces hele 

vejen rundt ift. medarbejdere, borgere og ledere. Derfor har der i pro-

cessen været borgerinterviews, inspirationstur til andre behandlings-

centre, besøg af et Advisory board og et medarbejderseminar. Nogle 

ting kunne ændres på den korte bane, imens andre forandringsspor 

er ved at blive lagt. Fælles for de besluttede ændringer er, at der er 

stor opbakning til dem og stor tiltro til, at de vil give borgerne et bedre 

behandlingsforløb. 
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Sociolancen  

Det er blevet drøftet politisk i Beskæftigelses- og Socialudvalget, om 

Odense skal have en Sociolance.  

 

Det er ikke noget der arbejdes videre i. I stedet skal Beskæftigelses- 

og Socialforvaltningen lave et oplæg til udvalget omkring, om der kan 

laves endnu bedre brobygning til den sundhedsfaglige del for socialt 

udsatte borgere.  

 

Flere i udsatterådet har været fascineret af Sociolancen, når de har 

set programmer om den, men der er enighed omkring, at det nok ikke 

er en Sociolance, der er behov for i Odense.   

 

Kaj vil gerne arbejde for en gadesygeplejerske, som kommer rundt i 

byen ligesom gadepræsten gør. Mange af de borgere, de har ved 

Kirkens Korshærs varmestuer, har svært ved at komme til lægen. De 

har selv et sundhedsrum, men en gadesygeplejerske vil kunne kom-

me ud på en anden måde.  

 

Særlige pladser ved psykiatrien  

Det er besluttet landspolitisk, at der skulle gøres noget særligt for 

borgere som ikke passer ind ved psykiatrien og ikke på forsorgshjem. 

Plads til 15 i region Syddanmark.  

 

I Odense Kommune har vi vurderet, at vi skal bruge to pladser. Og 

det betaler vi så for.  

 

Pladserne har været svære at bruge for kommunerne. Borgerne skal 

selv sige ja til det, herunder at de kan tvangstilbageholdes.  

 

Formelle regler for udsatterådets inddragelse 

Der laves et udkast som drøftes med rådet, inden det præsenteres 

for Beskæftigelses- og Socialudvalget.   

 

Kort til pårørende ved sociale bisættelser 

Når nogen dør, men ingen vil påtage sig udgifterne for en bisættelse, 

så gør kommunen det. Der skrives også kort til blomsterne. De kort 

vil de pårørende gerne have. Men som kommune er det svært at af-

gøre, hvem der skal have dem. Lige nu er politikken, at ingen får 

dem. Men det er også problematisk.  

 

Udsatterådets forslag: Snak med gadepræst Peder Thyssen om en 

god løsning. Det forslag falder fint i tråd med, at Odense Kommune 

har et møde med Peder om dette i maj. Der arbejdes imod en bedre 

løsning.  
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7. Møder i 2018  

Næste møde  

D. 21. juni. på Nørregade hos Kirkens Korshærs varmestue. Mødet 

er kl. 16:30-18:30  

 

Møderække 

Møderne er 2018 afholdes:  

• D. 21. juni ved Kirkens Korshærs varmestue i Nørregade kl. 

16:30-18:30 

• D. 19. september ved Reden Pjentedamsgade 36 kl. 15:30-

17:30 

• D. 29. november (sted ikke besluttet endnu), kl. 15:30-17:30 

og med julefrokost efterfølgende.  

 

 

8.  Evt.  

Banderne 

Det er politisk besluttet, at der skal sættes penge af til socialt udsatte, 

der trues af bander. Der laves en pulje, så der kan handles hurtigt i 

sådanne situationer. Det er ikke bare en tag-selv-pulje, men den skal 

sikre, at der kan handles.  

 

Det tages med på næste møde til drøftelse.   

 

Møde med de lokale udsatteråd 

Der er dialogmøde med de lokale udsatråd. Det var rigtig godt sidste 

år. Palle, Mette og Birgit Bech deltager fra rådet.  

 

Deltagelse i debat om hadforbrydelser  

Per deltager fra rådet.  

 

 

 

9. Afsked med den afgået formand Alice Rasmussen  

• Alice kommer og siger tak for samarbejdet. 


