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Emne: Udsatterådsmøde 4. september 2018 
 

 
Mødedato 

4. september 2018 

Mødested/lokale 

Bygningen 

Mødet påbegyndt kl. 

12.00 

Mødet afsluttet kl. 

15.30 
Deltagere  

Kit Kielstrup, Henrik ”Mas” Nørgaard Christensen, Jack Jellesen, Karen Hvid Vestergaard, Lillian 

Stephansen, Bettina Bøgelund Skjølstrup, Lisbeth Harkes Andreassen, Sven Ek, Steen Høgh, Bjarne 

Skovgaard, Lene Fibæk-Jensen, Birthe Vorsum, Anders Møller Lauritzen 
Fraværende 

Henrik Bertelsen 

 
Dato 

4.september 2018 

Referent 

Anders Møller Lauritzen 

Direkte telefonnr. 

76 81 60 15 

Journalnr. 

27.15.04-A08-2-17 

 

 

 Frokost i Bygningens café kl. 12.00-12.30 

 

 Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Referatet er godkendt 

 

 Orientering om arbejdet med Hjemløsestrategi i Vejle Kommune 

 

På temamøde i Byrådet den 10. februar blev det besluttet, at Vejle skal have en ny tværgående 

hjemløsestrategi. Den seneste hjemløsetælling viste, at antallet af hjemløse er steget i Vejle i de senere år. 

Der har været arbejdet med hjemløsestrategien henover forår og sommer, og det er meningen, at den skal 

behandles i Byrådet sidst på året. 

 

Både Velfærdsforvaltningen, Teknisk Forvaltning og Økonomi-, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 

har deltaget i arbejdet ligesom man har involveret andre samarbejdspartnere. 

 

Forvaltningerne har behov for Udsatterådets ekspertise i f.t. arbejdet og derfor får rådet nu en status for det 

foreløbige arbejde og mulighed for at give deres input og vurderinger til den videre proces. 

 

Signe Pedersen fra Velfærdsstaben præsenterede arbejdet med hjemløsestrategien og inviterede medlemmer 

af Udsatterådet til at deltage i nogle af de enkelte spor i arbejdet med udformningen af den tværgående 

hjemløsestrategi. Det gælder særligt grupperne ”Målrettede handlingsplaner” og ”Kortlægning af hjemløse” 

som begge skal til at starte op.  

 

- Henrik ”Mas” vil gerne deltage i ”Målrettede handlingsplaner”.  

- Lillian vil gerne være med i ”kortlægning af hjemløse” 

- Evt. vil Bettina gerne være med i ”Byens rum” gruppen  

 

En konsulent fra Velfærdsstaben henvender sig til ovenstående med nærmere information. Er der flere der vil 

deltage kan de tage fat i Anders.  

 

Udsatterådet drøftede herudover hjemløsestrategien og hjemløsesituationen generelt.  

 

Udsatterådet vil gerne rose at arbejdet med Hjemløsestrategien er blevet sat i gang. Det er tiltrængt med en 

strategi på hjemløseområdet. Arbejdet med Housing First bifalder Udsatterådet.  
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Udsatterådet anbefaler, at man har fokus på at sikre, at flere borgere får en personlig handleplan.  

Derudover blev det drøftet, hvordan kommunen kunne bruge anvisningsretten til at finde boliger til de 

hjemløse. Heri ligger der udfordringer, idet mange af de boliger de kan anvise til er for dyre.  

 

Udsatterådet pointerer, at der er brug for flere prisbillige boliger i Vejle. Man kunne evt. se om man kan 

anvende ungdomsboliger hvori der tilbydes bostøtte. 

 

Første forslag til anbefalinger præsenteres til Teknisk udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget og Voksenudvalget 

d. 29. oktober – evt. kan Udsatterådet drøfte det på næste møde.  

 

 Høring vedr. nye kvalitetsstandarder for behandling af alkohol- og stofmisbrug  

 

Kvalitetsstandarden blev behandlet på Voksenudvalgsmødet d. 3. september. Her besluttede de at sende den i 

høring i Udsatterådet og Borger & Netværksrådet. Anders og Birthe præsenterede de nye kvalitetsstandarder 

med fokus på ændringerne i forhold til den sidste kvalitetsstandard fra 2016. 

 

 

Udsatterådets høringssvar: 

Udsatterådet tager kvalitetstandard for behandling af alkohol- og stofmisbrug til efterretning og har 

derudover følgende kommentarer: 

 

- Udsatterådet finder det problematisk, at det ikke længere er muligt for drikkende at modtage 

efterbehandlingstilbud i RusmiddelCenter Vejles udslusningsbolig ”Halvvejshuset”. Dette har fungeret 

rigtig godt hidtil. Udsatterådet anbefaler, at der bliver kigget på om der kan findes et alternativ hertil.  

  

- Udsatterådet bifalder, at der er kommet fokus på indsatser rettet mod familier og pårørende.  

 

 Orientering om opstarten af Vejle Værested og Herberg v. Lene 

 

1. april åbnede Vejle Værested og Herberg på Damhaven. 7 minutter efter åbningen kom den første gæst. 

VVH kalder dem der bruger tilbuddet for gæster. 

 

Vejle Værested og Herberg (VVH) består af et værested med plads til 20 personer og et herberg med plads til 

otte overnattende. Indtil videre har de ikke afvist nogen pga. fuld belægning. Der har været en 5-7 nætter 

hvor der er to overnattende. Der har alle dage været minimum to overnattende.  

 

De fleste af dem, der kommer i værestedet er også gæster i herberget. I de første fire måneder efter VVH 

åbnede har der været 453 besøgende i værestedet og 473 overnatninger i herberget. Ca.1/3 af de besøgene er 

kvinder. 45 forskellige gæster har der været i alt. De fleste mellem 35 og 45 år gamle. De ser ikke de unge 

hjemløse. Gæster har typisk misbrugsproblemer og/eller en psykiatrisk udfordring.   

 

Jf. aftalen med Vejle Kommune, så er VVH et tilbud til funktionel eller reelt hjemløse som samtidig har et 

ønske om forandring. På VVH giver støtte til borgeren med henblik på at lave en forandring. 

 

VVH har på nuværende tidspunkt 17 frivillige. Der kommer løbende flere, men VVH vil gerne have endnu 

flere. De må bruge vikarer, når de ikke kan dække frivilligvagterne. Der skal altid være minimum to på 

arbejde. 

 

Der er dialog med Vejle Kommune og Brandvæsenet om etablering af en brandtrappe. Hvis der laves en 

brandtrappe er det muligt, at der kan sove flere end otte i herberget.  
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Der er en aftale med Vejle Kommune om, at VVH orienterer kommunen såfremt de oplever at skulle afvise 

nogen pga. fuld belægning. Herefter vil de forholde sig til, hvad der så skal igangsættes af indsatser.  

 

VVH afviser til tider nogen, der er uden for målgruppen. Som fx er på vej hjem fra byen, måske snarere 

skulle på et vandrehjem eller som har en adfærd, der er uhensigtsmæssig. Nogen er i kortere perioder blevet 

bedt om at blive væk. Dette er de øvrige gæster glade for.  

 

 Orientering om evaluering af sundheds- og stofindtagelsesrummet 2017 

 

Anders præsenterede evalueringen af sundheds- og stofindtagelsesrummet. 

 

Udsatterådet pointerer, at der er brug for at finde et frirum eller helle sted, hvor udsatte kan være. Birthe 

orienterede om at dette fokuspunkt indgår i arbejdet med den nye tværgående hjemløsestrategi i Vejle 

Kommune.  

 

Det anbefales, at man kunne prøve at få mere fokus på rygeheroin. Evt. give mulighed for flere kan ryge i 

rummet samtidig. Rygning er typisk en social aktivitet. Tidligere var der en del der røg i frirummet under 

højbanen. 

 

 Innovationsmål 2021 – hvad kan Udsatterådet gøre for at bidrage hertil? 

 

Innovationsmålene i Velfærdsforvaltningen har fokus på ensomhed og psykisk sårbarhed. Velfærdsdirektør 

Anne Mette Lund præsenterede målene for Udsatterådet på mødet i maj 2018.  

 

Når arbejdet er mere konkret med de konkrete udviklingsspor, så vil Udsatterådet gerne se indholdet og 

komme med input. 

 

Opsøgende gademedarbejder Thomas og Sven har lavet en netværksgruppe på Himmelblå med fire mænd 

over 60 år der har alkoholproblemer. Gruppen mødes fra tid til anden på Café Himmelblå, og kan også 

kontakte hinanden, når de har det skidt. Denne løsning kunne man udbrede og se på i Innovationsmålene evt. 

Dette hjælper på ensomhed. Peer-to-peer tankegang.  

 

 

 Siden sidst: Bettina og ”Mas” fortæller kort om Rådet for Socialt Udsattes dialogmøde d. 7. 

juni i Odense 

 

Bettina og Mas fortalte om dialogmødet.  

 

På mødet blev der snakket om det kunne være en god idé at lave regionale Udsatteråd – særligt med henblik 

på alt det der foregår i regional regi (psykiatri, sygehus m.m.). Mere dialog mellem Udsatterådene på 

regionalt niveau.  

 

Gratis tandeftersyn og Udsattecafé blev også omtalt på dagen. Dette har visse kommuner og Udsatteråd 

erfaring med. Nogen Udsatteråd arbejder meget med events – dette præsenterede de.  

 

Der blev også drøftet sammensætning af Udsatteråd – der er stor forskel på, hvordan de er blevet sammensat. 

Nogen steder er der ikke brugerrepræsentanter med.  

 

Generelt kommer der flere og flere Udsatteråd frem i Danmark. 

 

Bettina videresender det materiale de fik tilsendt omkring dagen til resten af Udsatterådet.  
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Mas og Bettina skulle ligeledes viderebringe, at vi i Udsatterådet har mulighed for at besøge Forsorgsmuseet 

i Svendborg. 

 

 Evt. 

 

Punkter til kommende møde: 

- Revidering af Udsatterådets forretningsorden  

- Uddelegering af kompetence til formandskab – fx ift. hastende høringssvar. 

- Drøftelse af hvorvidt selvbetaling til ydelser kan være en god idé – tankegang: ”man bliver ekstra glad for 

det man har betalt en smule for” 

- Drøfte om Udsatterådet skal have en studietur i 2019. 

 

- Det opfordres til, at sekretæren sender en mail ud senest to uger før møderne og hører om der er nogen, der 

har punkter til dagsorden.  

 

-Vejle Kommune har fået en henvendelse fra Ombold vedr. at få en hjemløsefodboldturnering til Vejle i maj 

2018. Dette undersøger Vejle Kommune lige nu muligheden for.  

 

-Vejle Kommune har fået en henvendelse fra en autoriseret fodplejer, som kan komme ned på Kirkens 

Korshær og give fodpleje hver anden måned i Kirkens Korshærs varmestue. Det er gratis for borgerne.  

 

- Brugerrepræsentant fra RMC Vejle deltager fra næste møde. Jack sender oplysninger på 

brugerrepræsentanten til Anders 

 

Kommende møder i Udsatterådet:  

- 23. oktober 

- 4. december  


