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Emne: Udsatterådsmøde 4. december 2018 
 

 
Mødedato 

4. december 2018 

Mødested/lokale 

Bygningen 

Mødet påbegyndt kl. 

12.00 

Mødet afsluttet kl. 

15.30 
Deltagere  

Kit Kielstrup, Henrik ”Mas” Nørgaard Christensen, Lillian Stephansen, Lisbeth Harkes Andreassen, Sven 

Ek, Steen Høgh, Bjarne Skovgaard, Lene Fibæk-Jensen, Bettina Bøgelund Skjølstrup, Anders Møller 

Lauritzen 
Fraværende 

Jack Jellesen, Bjarke Seegert, Karen Hvid Vestergaard, Birthe Vorsum, Tekla Norup Mikkelsen 

 
Dato 

4. december 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.  

 Høringsvar til Hjemløsestrategi (se bilag 1 og bilag 2) 

 

Udsatterådet giver følgende høringssvar: 

 

Udsatterådet er generelt enige i temaerne og målene i Hjemløsestrategien. Udsatterådet pointerer, at hvis 

målet om nedbringelse af hjemløsheden skal nås, så kræver det, at Vejle Kommune prioriterer penge og 

personaleressourcer til arbejdet på tværs af forvaltningerne. Udsatterådet efterspørger derfor, at der 

øremærkes penge til hjemløsestrategien. 

 

Derudover har Udsatterådet følgende kommentarer til Hjemløsestrategien: 

 

Under temaet ”Housing First – boliger med social støtte”: 

Udsatterådet ønsker, at det gøres tydeligt, hvem der definerer, hvornår der er et behov for en indsats og hvad 

behovet er. Derudover bemærker Udsatterådet, at der er behov for at afsætte penge til arbejdet med Housing 

First.  

 

Under temaet ”Anvisningsret – også boliger til hjemløse”: 

Udsatterådet synes intentionen er omkring brugen af anvisningsret er god. Udsatterådet anbefaler, at 

kommunen laver en konkret aftale med de almene boligforeninger herom, og undersøger, hvilke reelle 

muligheder, der er på nuværende tidspunkt. Udsatterådet påpeger, at der mangler prisbillige boliger i Vejle 

og efterspørger en plan for, hvordan der findes eller bygges sådanne prisbillige boliger.   

Udsatterådet gør opmærksom på, at man er lige hjemløs uanset om man er over eller under 30 år. Derfor 

savner Udsatterådet en plan for, hvad der gøres for at hjælpe de hjemløse, som er ældre end 30 år. 

 

Under temaet ”Målrettede handleplaner til alle hjemløse”: 

Udsatterådet bifalder tanken om målrettede handleplaner til alle hjemløse. Udsatterådet gør dog opmærksom 

på, at ikke alle hjemløse ønsker at få en målrettet handleplan. Der bør derfor være plads til at sige fra til at få 

en handleplan. Derfor foreslår Udsatterådet, at der under prioriteringer skrives: ”Hver borger har ret til en 

individuel målrettet koordineret handleplan (…)”. Ligeledes foreslår Udsatterådet, at fjerde punkt under 

handlinger ændres til ”Tilbud om tværgående målrettede handleplaner for alle (…)”. 
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Udsatterådet mener, at det bør uddybes, hvad det foreslåede netværk præcis skal lave og arbejde. 

Udsatterådet foreslår at punktet flyttes til temaet ”Byens rum”, da det har større relevans der.  

 

Udsatterådet påpeger, at sætningen ”forebygge uro og utryghed i det offentlige rum” har et forkert fokus. 

Udsatterådet mener, at hjemløsestrategien bør have fokus på at hjælpe den enkelte hjemløse borger, og ikke 

på ”det offentlige rum” og byens øvrige borgere. Udsatterådet henviser til at målet med hjemløsestrategien 

er, at der kommer 50 procent færre hjemløse i Vejle i 2021.  

   

Under temaet ”Byens rum – Vejle for alle” 

Udsatterådet mener, at Vejle Kommune bør turde være ambitiøse med hensyn til ”Byen rum”. Når Vejle er 

resiliensby, så er der her et oplagt sted at arbejde ambitiøst med social resiliens ved at skabe resiliente byrum 

med plads til alle. Udsatterådet mener ikke det er ambitiøst nok at ”forsøgsvis indrette et byrum i Vejle i 

2019”. Der bør laves flere hellesteder allerede i 2019 med henblik på at kunne lave en naturlig differentiering 

af de forskellige udsattegrupper rundt i byen. Kommunen kan med fordel skele til erfaringer i andre byer i 

Danmark og internationalt. Udsatterådet pointerer, at der bør tænkes toiletter ind tæt ved disse hellesteder. 

Generelt mangler der flere offentlige toiletter rundt omkring i byen.  

 

Udsatterådet mener, det bør specificeres, hvad der menes med ”målgruppen”. Udsatterådet gør opmærksom 

på, at der inden for gruppen af hjemløse og socialt udsatte generelt er forskellige grupper med forskellige 

behov og ønsker.  

 

Høringsvar til Indsatskatalog (se bilag 4, 5 og 6)  
Udsatterådet giver følgende høringssvar: 

Udsatterådet tager ændringer i Indsatskataloget til efterretning. Udsatterådet noterer sig med tilfredshed, at 

der ikke er ændringer i serviceniveauet. 

 

 Planlægning af møder i 2019 

Følgende møder i 2019 blev aftalt:  

 

Tirsdag d. 5. februar 

Torsdag d. 11. april 

Tirsdag d. 18. juni 

Tirsdag d. 3. september 

Tirsdag d. 29. oktober 

Torsdag d. 5. december 

 

Alle møder afholdes i Bygningen i tidsrummet 12.00-15.30. 

 

 Forsat drøftelse af studietur for Udsatterådet 2019 herunder destination (se punkt i referat fra 

sidste møde) 
Et muligt emne for en studietur kunne være byens rum og hellesteder til udsatte i forlængelse af arbejdet 

med hjemløsestrategien. Det blev foreslået, at Udsatterådet kunne taget til København og få en 

rundvisning og fortælling om hvad de gør mht. byens rum m.m. Høre hvilke tanker de har gjort sig om 

steder til socialt udsatte i byen, hvilke udfordringer de har haft og hvordan har de forsøgt at løse dem? 

 

Der var enighed om at så vidt muligt skulle studieturen ligge i april/maj og være en dagstur.  

 

Følgende anvarsområder blev fordelt. 

Anders undersøger Udsatterådets økonomiske råderum til en studietur.  

Bettina undersøger om Københavns kunne være en mulighed. Evt. en anden kommune, som gør noget 

spændende mht. byens rum, hellesteder eller lign.? Bettina undersøger om de interesseret i at få besøg – 

hvor kan de anbefale man besøger og hvornår kunne passe dem. 
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Mas kan undersøge om leje af bus, når dato ligger fast.  

Anders står for den overordnede koordinerer – der meldes tilbage til Anders, omkring hvad der findes ud 

af.  

 

 Drøftelse af herbergets regler for ophold –  punkt efter ønske fra Sven. 

 

”Under eventuelt på sidste møde kritiserede herberget Mas udtalelse til Vejle Amts Folkeblad om, at 

brugerne på Kirkens Korshær ikke har et sted at gå hen, når Kirkens Korshær lukker. Det affødte en 

diskussion om herbergets regler for ophold.  

 

Denne diskussion vil jeg gerne tage op på næste møde. Herbergets regler for ophold udelukker efter min 

mening mange hjemløse misbrugere fra at kunne bruge stedet” 

 

Udsatterådet diskuterede punktet. Følgende pointer kom bl.a. frem.  

 

Sven m.fl. gjorde opmærksom på, at mange misbrugere har svært ved at bruge herberget, hvis de ikke har 

mulighed for at ryge og/eller drikke i løbet af aftenen og natten. Pt. kan man ikke forlade stedet fra 22-8.  

Det blev også pointeret, at der også er nogen borgere, som ikke kan håndtere at sove i en sovesal med andre. 

De har brug for eget rum, hvor de kan lukke døren. Det er dermed ikke alle, der kan klare at bruge herberget.  

 

Lene sagde, at der ikke må ryges indenfor af hensyn til regler fastsat af brandmyndighederne.  

Der er sidste mulighed for at ryge kl. 23. kl. 6 må man ryge igen. Af sikkerhedshensyn kan borgerne ikke gå 

ud i løbet af natten. Der arbejdes pt. på at der kommer en brandtrappe. Herberget har talt om at købe 

nikotinplaster og tyggegummi – måske det kan hjælpe nogen af de rygetrængende brugere. 

  

Lene og Vejle Værested og Herberg (VVH) har indtil videre ikke oplevet, at det er et stort problem.  

 

VVHs aftale med Vejle Kommune indebærer, at brugerne af herberget ikke indtager euforiserende stoffer i 

herbergets åbningstid. Aftalen med Vejle Kommune går på et aftenværested med kapacitet til 20 mennesker 

og et herberg med plads til otte overnattende. Gennemsnitligt er der seks sovende pr nat til og med 

november. Få gange har de afvist borgere pga. af fuld belægning.. De har max. afvist to pr. nat. Først på 

måneden er der ofte meget lav belægning. De ser sjældent unge personer der bruger herberget.  

 

 Siden sidst 

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

Jack er fraværende og punktet skubbes derfor til næste møde.  

 

o Sven og Mas fortæller om Netværksmøde for Udsatteråd i Syddanmark.  

Mødet handlede meget om udveksling af erfaringer og udfordringer. Der var i alt 9 ud af 12 Udsatteråd i 

Region Syddanmark repræsenteret til mødet – ca. 30 personer.  

 

Mas og Svens opfattelse var, at Vejle Udsatteråd er et af de udsatteråd, der er bedst organiseret Mange 

kommuner har slet ikke et Udsatteråd og flere andre har ikke brugerrepræsentanter med i rådet.  

Det er aftalt, at der kommer et møde i februar med et specifikt tema. Der kommer løbende møder arrangeret 

af Rådet for Socialt Udsatte. Evt. kan Vejle være vært på et senere møde. 

 

På mødet fortalte Koldings Udsatteråd om, at der i Kolding afholdes en udsattedag hvert år, der sætter fokus 

på byens udsatte. Den afholdes altid på rådhuspladsen, og der plejer at være fin deltagelse. Der er bl.a. 

politisk debat som del af arrrangement. Måske kunne man undersøge om der kan laves noget lignende i Vejle 

på sigt.  
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o Mas har deltaget i en workshop om ny handicappolitik i Vejle Kommune d. 9. november 

2018. Mas orienterede kort herom. Udsatterådet er umiddelbart interesseret i at få politikken 

til høring, når den er færdig.  

 

 Orientering om fald i antallet af narkotikarelaterede dødsfald i Vejle Kommune 

Anders orienterede om sagen.  

I 2017 var der i fem narkotikarelaterede dødsfald blandt Vejle borgere. Tilsvarende tal for de forgående år er 

8 (2016), 8 (2015), 13 (2014).  

 

 Evt.  

 


