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Emne: Udsatterådsmøde 23.oktober 2018 
 

 
Mødedato 

23. oktober 2018 

Mødested/lokale 

Bygningen 

Mødet påbegyndt kl. 

12.00 

Mødet afsluttet kl. 

15.30 
Deltagere  

Kit Kielstrup, Henrik ”Mas” Nørgaard Christensen, Jack Jellesen, Lillian Stephansen, Lisbeth Harkes 

Andreassen, Sven Ek, Bjarke Seegert, Tekla Norup Mikkelsen,  Lene Fibæk-Jensen, Birthe Vorsum, Anders 

Møller Lauritzen 
Fraværende 

Karen Hvid Vestergaard, Bettina Bøgelund Skjølstrup, Bjarne Skovgaard, Steen Høgh 

 
Dato 

12. oktober 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 

 

 Velkomst til nye medlemmer, Tekla og Bjarke og præsentationsrunde 
Tekla er nyt medlem af Udsatterådet som brugerrepræsentant for Rusmiddelcenter Vejle. 

Bjarke erstatter Henrik Bertelsen som Husets brugerrepræsentant i Udsatterådet.  

  

 Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Godkendt 

 

 Revidering af Udsatterådets forretningsorden (nuværende forretningsorden fra 2010 

medsendes) 

o Herunder uddelegering af kompetence til formandskab – fx ift. hastende høringssvar. 

Forretningsordenen blev drøftet. Et enigt Udsatteråd vedtog en række ændringer i forretningsordenen. 

 

 Drøftelse af hvilke emner Udsatterådet gerne vil drøfte med Voksenudvalget på et dialogmøde 

i foråret 2019.  

 

Her kunne nedenstående bekymringspunkt fra Mas være et muligt emne.  

o Bekymringspunkt fra Henrik ”Mas” Christensen: 

”Jeg er meget bekymret for området i hele Voksenudvalget .. 

For det ser ud til at, at man er i underskud med minimum 0,821 million kr. i 2019 og skal spare fra start af 

året. Og det er kun den Befolkningsrelateret udgiftsudvikling jeg har taget med. Så kommer de andre 

udfordringer ved siden af. 

 

Tallene er taget fra budget seminaret den 27. august 2018. 

 

Befolkningsrelateret udgiftsudvikling i 2019 på 8,9 millioner og Moderniserings- og effektiviseringsprogram 

i 2019 på 0,921 million. Det er lig med 9,821 millioner. 

Voksenudvalget har fået 9 millioner i 2019. 

Det giver et underskud på 0,821 million inden 2019 året er igang. Plus et presset område i forvejen.  

Bare for at kunne holde den drift og service som er der i dag.  

Hvor der kun er 6 kommuner som bruger mindre end Vejle på området. 

 

I 2020 er Befolkningsrelateret udgiftsudvikling på 12,7 millioner - der giver budgetforliget 9 millioner. 
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I 2021 er Befolkningsrelateret udgiftsudvikling på 8,9 millioner - der giver budgetforliget 7 millioner. 

 

I 2022 er Befolkningsrelateret udgiftsudvikling på 11,5 millioner - der giver budgetforliget 7 millioner. 

 

Så det er minimum 10,921 millioner i underskud fra 2019-2022 bare for at holde driften. 

 

Jeg har ikke taget Moderniserings- og effektiviseringsprogram for 2020, 2021 og 2022 på 0,921 million med. 

Så hvis det er blivende er underskuddet for at bevare driften som idag på 13.648 millioner.” 

 

Resultat af drøftelsen: 

Med udgangspunkt i ovenstående bekymringspunkt drøftede rådet, hvilke emner der gerne vil drøftes med 

Voksenudvalget.  

Der var enighed om at rådet gerne vil snakke om følgende punkter: 

- Drøftelse af økonomiske udfordringer på Voksenudvalgets område, herunder kvalitet på Udsatteområdet. 

- Hjemløsestrategien 

- Fremtidens boliger (lokalplaner med plads til billige boliger til udsatte).  

 

Det blev aftalt at rådet på kommende møde drøfter, hvilke underemner til overskrifterne rådet gerne vil 

snakke med Voksenudvalget om. Ovenstående emner skal specificeres.   

 

Rådet gav udtryk for, at de gerne have dialogmødet så snart som muligt i foråret, så rådets input kan indgå i 

processen omkring budgettet for 2020.  

 

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

ekstra glad for det man har betalt en smule for” 

De forskellige organisationer fortalte om situationen mht. selvbetaling overfor gratis ydelser på deres sted. 

  

På Vejle Værested og Herberg er kaffe og mad er gratis. De har haft en drøftelse om, hvorvidt det ville være 

en fordel, hvis det kostede en lille smule for mad og kaffe. Primært ud fra tankegangen, at man bliver lidt 

mere glad for det man har betalt en smule for.  

 

Café Parasollen giver gratis mad til deres ungecafé om aftenen. De går også med tanker om på sigt, at det 

kan give god idé, at man har en symbolsk betaling for maden (som også er tilfældet i den normale 

åbningstid). Det giver mere værdighed og man får en indsigt i hvad ting koster. Samtidig ville de penge man 

får ind kunne være med til at forbedre made. 

 

På Café Himmelblå er maden billig, men nogle har ikke råd til den. Det er ikke muligt at få mad, hvis man 

ikke kan betale. Det gør Sven opmærksom på kan være et problem.  

 

Generelt blev rådet enige om, at der er stor bredde i den udsatte målgruppe. Nogen er længere i sit forløb og 

for dem kan det måske være en god idé, at de vænner sig til at kunne klare sig selv og betale for deres mad 

og lign. Det kan give mere værdighed at man er med til at betale og bidrage. Andre borgere er dårligere 

stillet og vil have svært ved at betale selv symbolske beløb.   

 

 Drøfte om Udsatterådet skal have en studietur i 2019 

Der var enighed blandt rådets medlemmer om, at det kunne give god mening at tage på en studietur i 2019. 

Det kan med fordel kombineres med at blive klogere på nogen af de temaer som vi har drøftet på 

Udsatterådet. Fx fremtidens boliger eller Housing First.  

 

Sven nævner, at Udsatterådet tidligere har været i Esbjerg på studietur og set et hjem for tidligere 

misbrugere.  
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Mas nævnte, at Udsatterådet tidligere har fået en invitation til at komme på besøg på forsorgsmuseet. Sven 

nævnte, at de havde en inspirerende formidlingschef, som man måske kunne få til at fortælle ved et evt. 

besøg. Lene gjorde opmærksom på, at forsorgsmuseet også har noget om det første krisecenter i Danmark. 

 

Lene nævnte, at der er/har været en udstilling om ekskluderende design i Malmø. Det kunne også være en 

idé til en studietur også. Evt. snakke med ham der har lavet udstillingen, hvis udstillingen ikke længere 

eksisterer. 

 

Det blev besluttet at punktet omkring studietur tages op på et senere Udsatterådsmøde, hvor flere af rådets 

medlemmer er til stede. Rådets medlemmer opfordres til at gøre sig overvejelser til mulige steder at besøge i 

forbindelse med en studietur. Evt. idéer kan sendes til Kit eller Anders.  

 

 Evt.  

Lene Fibæk fremlagde et punkt med baggrund i en artikel om hjemløsedagen bragt i Vejle Amts Folkeblad 

18. oktober. Her står der, at der ikke er et sted at tage hen for de udsatte efter kl. 15, når Kirkens Korshær 

lukker. Det er Vejle Værested og Herberg (VVH) trætte af, da de åbner kl. 16 og er for netop målgruppen af 

udsatte. Dette ville Lene gerne gøre opmærksom på.  

 

Henrik ”Mas” og Tekla gør opmærksom på, at det der mangler er et sted, hvor der kan indtages alkohol og 

ryges, ligesom der kan i Kirkens Korshærs gårdmiljø.  

 

Næste Udsatterådsmøde er 4. december kl.12.00-15.30. 

 

Punkter til dagsordenen til senere møder: 

 Drøfte om Udsatterådet skal have en studietur i 2019 

 Uddybe hvad man gerne vil tale med Voksenudvalget om ud fra de ovenstående overskrifter som 

rådet blev enige om på dette møde.  

 Planlægning af møder i 2019. 

 Mas og Jack fortæller om Region Syddanmarks arrangement om udsattes mund og tænder 

 Sven og Mas fortæller om Netværksmøde for Udsatteråd i Syddanmark.  

 

 


