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Emne: Udsatterådsmøde 5. februar 2019 
 

 
Mødedato 

5. februar 2019 

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, Tekla Norup Mikkelsen, Bettina Bøgelund Skjølstrup, Bjarke Seegert, Karen Hvid Vestergaard, Birthe 

Vorsum, Anders Møller Lauritzen 
Fraværende 

Bjarne Skovgaard, Steen Høgh, Lene Fibæk-Jensen 

 
Dato 

5. februar 2019 

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. 

 

 Uddybning af punkter til dialogmøde med Voksenudvalget d. 8. april 2019.  

 

På rådsmødet d. 23. oktober 2018 blev Udsatterådet enige om nedenstående tre punkter. Disse punkter skal 

rådet uddybe på dette møde.   

 

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

- Hvad med kvaliteten på Udsatterådet? Har vi midlerne til at opretholde det serviceniveau vi 

har på længere sigt? 

- Mas fremlægger punktet 

- Hjemløsestrategien 

- Samle op på de kommentarer Udsatterådet havde til strategien i høringssvaret og som ikke er 

inkorporeret i hjemløsestrategien.  

 

Birthe og Anders gjorde her opmærksom på, at arbejdet med handleplaner ud fra 

hjemløsestrategien er gået i gang. I den forbindelse er Birthe og arbejdsgrupperne 

interesserede i at få forslag og idéer fra Udsatterådet – fx til arbejdet med Housing First og 

hvor der kunne findes/bygges/placeres prisbillige boliger til hjemløse.  

 

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

- Det er vigtigt at vi er på forkant – også med byens udvikling mht. lokalplaner og lign. Det er 

også vigtigt at der ikke kun er ét hellested, men flere rundt omkring i byen.  

 

- Byens rum 

 - Det er ikke nok at få lavet ét rum/hellested til socialt udsatte. 

 - Det er vigtigt at inddrage virksomheder og naboer – snakke med dem. Gennem dialog kan 

man måske få dem til at tage mere socialt ansvar og skabe øget forståelse for de socialt udsatte.  

 - Hvad er der af idéer og input til steder, hvor hellestederne kan placeres.  
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Udsatterådets anbefales at sende forslag og konkrete tanker vedr. byens rum og fremtidens boliger til Anders 

inden dialogmødet d. 8. april. Anders sender reminder ud et par uger før mødet.  

 

 Forsat drøftelse af studietur for Udsatterådet 2019, herunder destination og fastsættelse af 

dato.  
 

Bettina og Anders præsenterede, hvad de har undersøgt siden sidst 

Anders informerede om, at Udsatterådet har i hvert fald ca. 14.000 kr. i budgettet til studietur efter de faste 

udgifter til bl.a. møder er trukket fra budgettet på 35.900 kr. i 2019. Hertil kommer en mulig overførsel af 

ubrugte midler fra Udsatterådets 2018 budgettet.  

 

Bettina har undersøgt forskellige byer i Danmark mht. hvad de gør mht. hellesteder til Udsatte. Her har hun 

blandt andet snakket med en social vicevært fra Aarhus, som har gode erfaringer med at lave hellesteder til 

hjemløse og udsatte. De vil gerne vise dem frem og fortælle om de erfaringer de har gjort fx med reaktioner 

fra omverdenen.   

Mas har også kontakter i Aarhus. Fx nogen der kan lave en byvandring for os. Fx af en halvanden times tid. ’ 

 

Der var enighed om at forsøge at ligge studieturen torsdag. d. 11. april, hvor alle i forvejen har tidsrummet 

12-15.30 reserveret til det rådsmøde som er blevet flyttet til maj. Et forslag til tiden kan være 10.00 – 16.00 + 

transporttid. 

 

Bettina undersøger om d. 11. april er muligt for dem hun har snakket med tidligere i Aarhus, og får dem til at 

lave forslag til et program. Udsatterådet vil gerne møde borgere også så vidt muligt 

.  

Mas undersøger hvad leje af en bus m. chauffør fra 9.00 – 17/18 fra Vejle til Aarhus og retur koster.  

Et alternativ kan være at tage toget, hvis vi ikke skal bruge bus til at transportere os rundt i Aarhus.  

 

Alle bedes vende tilbage til Anders med hvad de har fundet ud af. Anders rund sender herefter information til 

den resterende del af Udsatterådet.  

 

 Det Sociale Frikort – hvordan kan der arbejdes med det i Vejle Kommune? 

Mas præsenterer punktet, og fortæller om møde i DGI Byen i København d. 14. januar 2019. 

 

Ordningen trådte i kraft 1. januar, og går på at socialt udsatte, der er visiteret til ordningen, må tjene 20.000 

kr. skattefrit om året. Det er en forsøgsordning, der løber to år. På mødet blev der lagt op til at det var de 

frivillige organisationer, interesseorganisationer og Udsatteråd der skulle informere deres kommuner om 

ordningen.  

 

Der er en række krav for at man kan få et socialt frikort, herunder at de ikke må være i beskæftigelse, ikke 

have en formue over 10.000 kr. m.m. Mas og Sand vurderer derfor, at der er en række udfordringer som kan 

gøre at nogen hjemløseborgere kan holde sig fra at søge om frikortet.  

 

Det er blandt andet vigtigt at kommunen informerer og rådgiver om ordningen på nettet.    

 

Karen informerede om ordningen. Det er Myndighedsafdelingen, der vurderer hvem der er i målgruppen til 

det sociale frikort. Jobcenter og Myndighed arbejder sammen om det. Jobcenter er også forpligtet til at 

rådgive arbejdsgivere om, hvordan de skal indberette lønnen (det skal ikke bare betales som normal løn, da 

der så bliver beskattet). Karen medgiver, at der kan være to udfordringer: undtagelsen for 225 timers reglen 

(Jobcentret kigger lempeligt på den del). Den anden er, at det kan være svært for de udsatte at sparre penge 

op og den generelle håndtering af formuegrænsen. Karen og jobcentret er ved at undersøge, hvad de må og 

ikke må mht. til det. Karen melder tilbage til Anders, når de er klogere.   
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Der er udfordringer med det sociale frikort, men det er vigtigt, at der også er muligheder med det. Det kan 

være et springbræt til at få mikrojob.  

 

Det blev aftalt, at Karen giver en status for brugen af det sociale frikort i Vejle på første Udsatteråds møde i 

2020. 

 

 Siden sidst: Jack fortæller kort om Region Syddanmarks arrangement om udsattes mund og 

tænder 25. oktober 2018 

Jack fortalte, at regionen har prøvet at få lavet nogle tilbud til at udsatte kan få ordnet deres mund og tænder. 

Der blev snakket om at voksentandplejen også skulle udvides til at dække socialt udsatte, da man kan se 

målgruppen har store problemer her som kan give store følgeskader. Svendborg og Odense kommune fortalte 

om hvordan de gjorde i deres kommune. Blandt andet mobilklinikker.  

 

Der var også en information om, at kontanthjælpsmodtagere rent faktisk har mulighed for at få ordnet deres 

tænder med en forhåndsgodkendelse fra jobcentret, som skaffer overslag fra tandlæger som de har aftaler 

med. 

 

Jack og Karen understregede, at Vejle Kommune rent faktisk er foran på dette område. Der er også mulighed 

i sundhedshuset (som også er god til personer med tandlægeskræk) 

 

 Evt.  

- Orienteringspunkt fra Sven: Sven har lavet et tilbud til ældre, ædru alkoholikere som mødes hver anden 

mandag på Café Himmelblå. Der har de blandt undervisning i mindfullnes, besøg af opsøgende 

sygeplejersker, få gratis kaffe og generelt bare mødes og snakke. Sven anbefalede at man fortæller om 

tilbuddet til dem, der har behovet.   

 

- 5. december er ikke muligt at booke bygningen. Det aftales, at prøve at flyttet mødet til Papirfabrikken og 

så få levering fra Café Pap. Alternativt kan mødet afholdes i kommunens administrationsbygning i 

Skolegade 

 

- Der er Vejle Folkemøde d. 7. og 8. juni 2019, hvor Udsatterådet er inviteret til at deltage og få en stand og 

dermed mulighed for at komme i dialog med borgere. Temaet for folkemødet er Demokrati. 

Velfærdsforvaltningen har et telt, hvor fokus vil være på ensomhed. Hvis der er nogen, der har nogen idéer 

til hvad der kan foregå på standen eller som har nogle generelle idéer må I meget gerne kontakte Anders.  

 

- Derudover er Vejle Kommune vært for de jyske mesterskaber i OMBOLD (hjemløse fodbold). Det 

kommer også til at foregå under folkemødet d. 7. juni. Turneringen foregår på Rema 1000s parkeringsplads i 

Skolegade.    

 

- Der er hjemløsetælling i hele Danmark i denne uge (uge 6).  

 

- Hjemløsestrategien er vedtaget og ligger nu færdig. Den kan findes på Vejle Kommunes hjemmeside. 

Anders ligger desuden inde med et par fysiske eksemplarer af strategien.  

 


