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Referat for møde i Rådet for Socialt Udsatte d. 27. maj 2019 kl. 
15.00 – 15.45 (Herefter var udsatterådet inviteret til dialogmøde på 
frivillighedsområdet på Borgernes Hus kl.16-19.30) 
Mødet blev holdt ved Cafe Paraplyen, Nørregade 77, 5000 Odense C. 

 

Deltagere: Johnny Mikael Rasmussen, Lenna Vogn Petersen, Jens Pilholm, Marianne Krag-

mann, Kim Balsløv, Kaj Skjølstrup, Kirsten Mærsk, Henriette Korf Graversen, Martin Holm 

Strømkjær  

 

Afbud: Stig Sonne, Mette Guul, Bjarne Christensen, Per Franch 

 

 

1. Velkommen til den nye formand og nyt medlem  

Der blev budt velkommen til den nye formand, Johnny Mikael Rasmussen. 
Johnny har bl.a. tidligere igennem en årrække været skoleleder på Rising-
skolen.  

 

Der blev budt velkommen til det nye rådsmedlem Kirsten Mærsk. Kirsten er 
direktør af Nordatlantisk Hus og herunder leder af Det Grønlandske Hus.  

 

2. Hvem deltager fra rådet i dialogmøde for lokale udsatteråd d. 6. juni  

Kaj og Kirsten deltager.  

 

3. Høring   
I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (BSF) er der en sag på til vores kon-
cernledelse vedr. individuel og gruppebaseret støtte til unge mellem 18-29 
år. 
BSF vurderer det relevant at inddrage jer i sagen, hvorfor vi gerne vil have 
et høringssvar. Der er tale om en kan bestemmelse og dermed ikke en skal 
bestemmelse i loven, hvorfor det er en ændring i serviceniveau, hvis prøve-
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handlingerne permanentgøres. Der er tale om en målgruppe, der ikke vil 
kunne modtage visiterede ydelser efter serviceloven. 
 
 
 
 
Sagen blev drøftet. Nedenfor det høringssvar som udsatterådet afgav:  
 
Høringssvar 
BSF har fremsendt en indstilling om at permanentgøre en individuel og 
gruppebaseret indsats for unge mellem 18 og 29 år. Indsatsen har været 
afprøvet siden 1. januar 2018, og denne har vist foreløbige gode resultater. 
Rådet for Socialt Udsatte har ved flere lejligheder tidligere påpeget et mu-
ligt gab i indsatser for unge over 18 år, idet de i denne aldersgruppe over-
går til en anden forvaltning og dermed et andet regelsæt. 
Rådet hilser således permanentgørelsen af indsatsen velkommen, og vi kan 
på det varmeste anbefale, at man styrker opmærksomheden for alders-
gruppen 18 – 29 år. 
 
Vi vil imidlertid bemærke, at vi undrer os over, at f. eks samtalegruper for 
uge i  Ungdomshuset ikke er nævnt som eksempel . 
 
På vegne af Rådet for socialt udsatte 
 
Mette Guul,                                                    Johnny Mikael Rasmussen, 
Næstformand                                                formand 
 
 

4. Møde i august 
Johnny kan ikke deltage på den dato, som mødet var placeret.  
 
Vi fandt et nyt tidspunkt til mødet, således at mødet nu ligger d. 22. august 
kl 15-18. Der er sendt kalenderinvitationer til den nye dato.  
 

5. Nyt fra forvaltningen  
 
Kort status på værestedsindsatsen  
 
Udsatterådet har været involveret undervejs i sagen frem imod politikernes 
beslutning.  
 
Der er i Beskæftigelses- og Socialudvalget truffet en politisk beslutning om, 
at give værestedsindsatsen et socialfagligt løft.  
 
Det skal ske ved at samle kræfterne på færre steder, og ved at indgå et 
samarbejde med Kirkens Korshær om åbningen af en varmestue i Bolbro.   
 
Derfor lukker følgende væresteder pr. 1. juli: Blochhuset, Lyset og  
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Mælkevejen. Værestedet Øst vil dermed efter d. 1. juli være det eneste 
kommunale værested.  
 
Det socialfagligt løft skal dels sikre, at værestederne blive bedre til at tilby-
de rammer og indhold, der matcher behovet ved de mest udsatte borgere. 
Og dels sikre at værestederne i højere grad sammentænkes med den sam-
lede beskæftigelses- og socialindsats.  
 
Der er i processen fokus på de nuværende brugere og, hvilke muligheder 
de har for at finde et tilbud, der matcher deres behov.  
 
Der kan læses mere om forandringerne og den politiske beslutning her:   
https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/social-og-
arbejdsmarkedsudvalget?DagsordenID=854 (Værestedssagen var på som 
punkt 2 til mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget d. 7. maj) 
 
Kort status på arbejdet med det Sociale frikort  
Det sociale frikort skal give de mest udsatte borgere i samfundet mulighed 
for at tjene op til 20.000 kr. pr. kalenderår skattefrit, uden at indtægten 
fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige 
ydelser. 
 
Status 

• Det sociale frikort er implementeret i Odense Kommune 

• Visitationssystemet og registreringssystemet virker. Pt. er der er ganske 
få borgere, der er visiteret til det sociale frikort  

 
Næste skridt  - Øge kendskab blandt borgere og virksomheder til det socia-
le frikort.  
Hele processen omkring det sociale frikort har handlet om at lægge skin-
nerne, imens vi kører. Således har vi løbende været i dialog med forskellige 
relevante aktører ift., hvordan vi bedst sikrer, at det sociale frikort imple-
menteres på en måde, der giver mening. Meldingen er keep it simple.  
 
 

• Ift. borgerne betyder det plakater og postkort med en smule tekst, der 
fortæller lidt om konceptet og opfordrer borgerne til at snakke med 
personalet om mulighederne i det sociale frikort. Plakater og postkort 
udbredes efter aftale med gadeplansnetværket (de organisationer der 
arbejder med målgruppen) til de relevante steder såsom varmestuer, 
væresteder mv.  sammen med en mere grundig information til medar-
bejderne.  (Vedhæftet er plakaten, som netop er trykt)  
 

• I forhold til virksomhederne betyder det kort og simpel kommunikation 
samt en direkte adgang for virksomheden til at stille uddybende 
spørgsmål (Vedhæftet er postkortet, som i øjeblikket er i trykken).  
Virksomhederne er lidt skeptiske ift. det sociale frikort, da der ikke til-
bydes understøttelse fra kommunen ift. det sociale frikort. Der arbej-

https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/social-og-arbejdsmarkedsudvalget?DagsordenID=854
https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/social-og-arbejdsmarkedsudvalget?DagsordenID=854
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des på gode løsninger og på at motivere virksomheder til at tage det 
sociale ansvar, som der ligger i at indgå i det sociale frikort.  
 

• Informationskampagnen starter bredt i juni/august.   
 
Der står mere uddybende om det sociale frikort her: 
https://www.odense.dk/socialtfrikort   

 
6. Evt.  

 

• Det er et stort savn, at Kramboden er lukket.  
 

• Man kan altid henvende sig til Det Grønlandske Hus, hvis man har 
spørgsmål eller problematikker ift. grønlændere. 

 

• Johnny fortalte, at han havde deltaget til et møde mellem rådmanden 
og Claus Hommelhoff. Claus er en succesrig forretningsmand. Han har i 
Aarhus taget initiativ til at ville bygge et "hjemløsekollegium" med op 
til 300 lejligheder. 15-20 procent af beboerne skal være hjemløse, der 
bor til reduceret husleje. En del af de øvrige lejere skal også have ned-
slag i huslejen. De skal til gengæld være mentorer for de hjemløse. Re-
sten af lejlighederne skal lejes ud på markedsvilkår. Claus er oprindeligt 
fra Odense. På mødet fortalte Claus om sine tanker, og der blev snak-
ket om eventuelle muligheder i Odense for et lignende projekt. Claus 
fortalte, at det er filantropisk med det formål at hjælpe unge hjemløse, 
og ikke med sigte på at han skal tjene penge. Jens har tidligere sendt en 
artikel om emnet til udsatterådet.  Johnny fortæller det blot til oriente-
ring, og så må vi se, hvad der sker efterfølgende, og om udsatterådet 
involveres, hvis der sker noget.    

 
 

 

https://www.odense.dk/socialtfrikort

