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1. Godkendelse af referat fra den 26. maj
Der var følgende bemærkninger til referatet:
Alle beslutninger vedrørende spareforslag for budget 2015 er truffet politisk.
Spareforslaget for Varmestuen der er trukket tilbage er der ikke enighed i. Vurderingen er, at
der kan hentes besparelser i Varmestuen.
2. På baggrund af episoden på Forsorgshjemmet Saxenhøj drøftes tilrettelæggelse af
arbejdsgange i Center for Socialt Udsatte i forbindelse med, at brugerne bærer
selvforsvarsvåben
Der har været en episode for ca. 1½ år siden med knivoverfald på Marskvej, hvor en borger
blev stukket ned med en kniv.
Våben kan opdeles i to kategorier:
1. Våben i henhold til våbenloven
2. Våben man må have på sig, fordi man følger sig utryg.
Det blev drøftet, hvordan man kan forebygge vold.
Mere plads i de rum hvor mange opholder sig, så man ikke kommer for tæt på hinanden,
vurderes at kunne forebygge noget af volden. Samt kurser i hvordan borgerne undgår episoder
i at blive for voldsomme.
I de tilfælde hvor CSUN har fået kendskab til ulovlige våben, er der handlet på det. Det er ikke
våbnene der i sig selv er de farligste, det er borgernes psykiske tilstand.
Der blev peget på muligheden for at søge fondsmidler med henblik på, at personalet kan få
flere redskaber til at mindske volden. Kofoedsminde har fået fondsmidler til at arbejde med
voldsforebyggelse. Resulteret har været, at volden er mindsket væsentligt.
CSUN arbejder for tiden med et koncept (APG) i forhold til at håndtere trusler og vold.
3. Eskalering af vold i Center for Social Udsatte
Problemstillingen drejer sig om drikkeskuret ved Varmestuen. Drikkeskuret er et forsøg og
blev etableret for at løse problemerne ved Netto, hvor mange tidligere samles for at drikke.
Det fremgik, at især en person alene kom der for at opsøge vold. Brugerne af drikkeskuret
føler sig utrygge.
Der er kommet en del klager fra beboerne i området. Beboerne giver udtryk for, at der er flere
personer, der bidrager til volden. Borgerne opholder sig i drikkeskuret fra tidlig morgen til sen
aften, hvilket er til gene for naboerne.
Det blev drøftet om problemet kan løses ved at få nogle regler, hvor der kan sanktioneres med
en bortvisning.
Dilemmaet er, hvem skal i givet fald håndhæve reglerne. Personalet må ikke lægge hånd på en
borger.
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Muligheden for at inddrage politiet blev drøftet, men dette vil ikke i længden være en løsning,
da politiet sandsynligvis kun vil komme nogle få gange.
Problemstillingen er sat på dagsordenen til næste personalemøde på CSUN, der vil være en
tilbagemelding på næste Rådsmøde.
4. Drøftelse af konsekvenser ved at projektet med mobilsygeplejen til socialt udsatte
slutter til oktober 2014
Mobilsygeplejen bliver efter projektafslutningen ved udgangen af oktober implementeret i
Rådgivningen for Stof (Den kommer ikke fremover til at hedde mobilsygeplejen), der vil være
et fast tilbud, hvor en af de nuværende medarbejder flyttes med over i Toldbodgade.
Erfaringerne fra projektet inddrages, og fokus vil være på sundhed med henblik på at styrke
brugernes sundhedstilstand generelt. Mange af brugerne af mobilsygeplejen vil ikke gå til egen
læge. Der bliver i tilbuddet taget hånd om borgerne ud fra en sundhedsvinkel.
Muligheden for at søge satspuljemidler til at arbejde videre ud fra projektet erfaringer blev
drøftet.
5. Der er udtrykt ønske om at etablere en mobil tandpleje til socialt udsatte – mulighed for
dette drøftes
Muligheden for at låne et lokale i den kommunale tandpleje, hvor socialt udsatte kan få
behandlet deres tænder, blev drøftet. Mobilsygeplejen har ved projektets start for 4 år siden
haft kontakt til en pensioneret tandlæge, der var interesseret i at arbejde som frivillig. Af flere
årsager blev tandbehandlingen dengang ikke en del af mobilsygeplejen. At tænderne er i orden
har bl.a. har stor betydning for mulighederne for at få et job.
Mobilsygeplejen har været en del af et samlet projekt med flere kommuner bl.a. Holstebro, der
har erfaringer med en tandklinik for socialt udsatte.
I projekt ”Red Røven” et projekt under Hus Forbi er der mulighed for, at socialt udsatte kan
søge økonomisk hjælp til tandbehandling.
Der tages kontakt til Holstebro Kommune for at høre om deres erfaringer med tandklinikken.
Kirsten Devantier tager en dialog med den kommunale tandpleje for at undersøge muligheden
for lån af lokale/klinik m.m.
6. Eventuelt
Der planlægges et temamøde på udsatteområdet, hvor der bl.a. sættes fokus på:
 Hvor området tegner til at udvikle sig hen
 Hvordan antages den samfundsmæssige udvikling at blive
 Hvordan vil den fremtidige brugergruppe komme til at se ud
 Hvordan kan tilbuddene gøres bedre
Kurt undersøger om der kan trækkes på ressourcer fra SAND.
Biblioteket har i juli måned en kunstudstilling – det er en tidligere bruger i CSUN der udstiller.
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