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Emne: Udsatterådsmøde 22. maj 2018 
 
 

Mødedato 

22. maj 2018 
Mødested/lokale 

Bygningen 
Mødet påbegyndt kl.

12.30 
Mødet afsluttet kl.

16.00 
Deltagere  

Kit Kielstrup, Henrik ”Mas” Nørgaard Christensen, Jack Jellesen, Karen Hvid Vestergaard, Lillian 
Stephansen, Bettina Bøgelund Skjølstrup, Birthe Vorsum, Anders Møller Lauritzen 
Fraværende 

Lisbeth Harkes Andreassen, Sven Ek, Steen Høgh, Bjarne Skovgaard, Henrik Bertelsen 
 

Dato 

22. maj 2018 
Referent 

Anders Møller Lauritzen 
Direkte telefonnr.

76 81 60 15 
Journalnr. 

27.15.04-A08-2-17 
 
 

 Frokost i Bygningens café kl. 12.30-13.00 
 

 Præsentationsrunde 
Rådets medlemmer præsenterede sig selv.  
 

 Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet er godkendt 
 

 Årsrapport for tilsyn på det specialiserede socialområde 2017 
Bilag:  

- ”Sagsfremstilling til Voksenudvalget – Årsrapport for tilsyn på det specialiserede 
socialområde” 
- ”Årsrapport, Tilsyn, 2017” 

 
Anders og Birthe præsenterede årsrapporten for tilsyn på social- og psykiatriområdet og 
Velfærdsforvaltningens bemærkninger hertil.  
 
Udsatterådet har følgende høringssvar: 
Udsatterådet tager årsrapporten til efterretning. Derudover har Udsatterådet følgende kommentarer: 
 
- Udsatterådet bemærker, at det er flot, at der er generelt leves op til standarderne på området.   
 
- Udsatterådet anser den manglende systematik i Socialtilsynets tilsyn som værende problematisk. 
Udsatterådet ønsker, at socialtilsynet følger mere op på tidligere års opmærksomhedspunkter, og hvordan 
det enkelte sted har arbejdet med opmærksomhedspunkterne.  
 
-  Udsatterådet opfordrer til, at det overvejes om det tilsyn, som i dag foretages af Velfærdsstaben, med 
fordel kan laves af eksterne fx ved at bytte lignende tilsynsopgaver med andre kommuner. Hermed sikres, at 
der ikke opstår problemer med objektivitet og ”hjemmeblindhed”. 
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 Præsentation af Velfærdsforvaltningens Innovationsmål 2021 – v. Velfærdsdirektør, Anne 
Mette Lund 

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund præsenterede Velfærdsforvaltningens Innovationsmål 2021. Udsatterådet 
blev opfordret til at overveje, hvad Udsatterådets og dets medlemmer kan gøre for at bidrage til arbejdet med 
innovationsmålene, der omhandler ensomhed og psykisk sårbarhed.  
 
Det blev besluttet at drøfte dette på et senere rådsmøde.  
 

 Budgetproces 2019 – v. Stabs- og økonomichef, Trine Kragelund Jensen.  
Bilag:  

- ” Sagsfremstilling til Voksenudvalget - Budget 2019 - kapacitetsanalyse, anlægsforslag og 
generelle bemærkninger” 
- ”Kapacitetsanalyse på Voksenområdet – Budget 2019” 
- ”Generelle bemærkninger – Budget 2019” 

 
Stabs- og økonomichef, Trine Kragelund Jensen præsenterede budgetprocessen 2019 samt 
kapacitetsanalysen for Udsatterådet. Udsatterådet giver følgende høringssvar:  
 
Udsatterådet tager budgettet og kapacitetsanalysen til efterretning. 
 
Udsatterådet har derudover følgende kommentarer:  
- Udsatterådet opfordrer til, at der samarbejdes på tværs af børn & ungeområdet og voksensområdet mht. 
forebyggelse vedrørende den stigende opdrift fra børneområdet til voksenområdet.  
 
- Udsatterådet bemærker udfordringer på særligt Myndighedsområdet. Udsatterådet opfordrer til, at der i 
budgetforhandlingen arbejdes på, at Myndighedsområdet får tilført midler til at dække de økonomiske 
udfordringer.  
 
- Udsatterådet bakker op om de to anlægsforslag på hhv. Tinghøj og Lodshuset. Udsatterådet opfordrer, at 
der tænkes midler til hellesteder rundt omkring i byen ind i anlægsbudgettet.  
 
- Såfremt det bliver nødvendigt at kigge på besparelser, opfordrer Udsatterådet til, at Udsatteområdet 
friholdes.  
 

 Årsplan for Udsatterådet 
Der blev aftalt at holde rådsmøder på følgende datoer: 
- Tirsdag d. 4. september 12.00 – 15.30 
- Tirsdag d. 23. oktober 12.00 – 15.30 
- Tirsdag d. 4. december 12.00 – 15.30 
 

 Drøftelse af hvorvidt Rusmiddelcenter Vejle skal have en brugerrepræsentantplads i 
Udsatterådet  

 
Der har været en forespørgsel fra en bruger af RusmiddelCenter Vejle vedrørende et ønske om 
repræsentation i Udsatterådet. I Udsatterådets oprindelige forslag til sammensætning er der ikke en 
brugerrepræsentantplads til RusmiddelCenter Vejle. For år tilbage var der brugerrepræsentanter fra Vejle 
Misbrugscenter i Udsatterådet.  
 
Udsatterådet er enige om, at det giver god mening med en repræsentant fra RusmiddelCenter Vejle i 
Udsatterådet. Sammen med en orientering om den nuværende sammensætning af Udsatterådet, herunder 
valget af formand og næstformand, sendes forslaget om en brugerrepræsentant fra Rusmiddelcenter Vejle til 
godkendelse i Voksenudvalget.  
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 Evt. 

- Udsatterådet er inviteret til Rådet for Socialt Udsattes dialogmøde den 7. juni i Odense. Invitation 
er sendt over mail.  
 - Bettina og Mas deltager. 
 
- Udsatterådet opfordres til at deltage til debatarrangementerne til Vejle Folkemøde d. 8. og 9. juni 
på Rådhustorvet.  
 
- I løbet af sommeren/starten af efteråret kommer Kit og Anders på besøg på de forskellige 
væresteder og lign. for at høre om arbejdet og hvad det rører sig de forskellige steder på 
Udsatteområdet.  
 
 - Forslag til punkter til kommende møder:  

o Status på Vejle Værested og Herberg – hvordan er opstarten gået? Invitere Lene Fibæk med 
til mødet for at præsentere, hvordan det står til på det nye herberg og værested. 

o Orientering om evaluering af sundheds- og stofindtagelsesummet 
o Forretningsorden herunder uddelegering af kompetence til formandskab.  
o Innovationsmål 2021 – hvad kan Udsatterådet gøre for at bidrage hertil? 
o Invitere konsulenter fra Velfærdsstaben ind til at fortælle om arbejdet med den nye 

Tilbudsstrategi 


