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1. Tema: Housing First.
Projekt der er startet i samarbejde med Socialstyrelsen. Hovedformålet med projektet
er at hjælpe unge hjemløse til at få egen bolig, samt støtte til at komme i gang med
livet. Cirka halvdelen af de borgere, der har været hjulpet er nu i arbejde.
I øjeblikket er det sådan at der ydes 9 mdr. bostøtte, herefter klarer borgerne selv de
dagligdags ting. Hvis der er behov for yderligere støtte kan den evt. bevilges via
almindelig lovgivning.
Der er en del borgere, der henvender sig på forsorgshjemmet, der er hjemmehørende i
andre kommuner. Borgerene hjælpes med boligsøgning mv. fra 4. dagen på
forsorgshjemmet.
Gennemsnitstiden for ophold er faldet fra 11 måneder til 4 måneder.
Der er et godt samspil med øvrige instanser, for at hjælpe borgerne videre i livet.
Der er en stigning i antallet af kvinder der henvender sig for at få hjælp.
Der kan læses en del om projektet på Socialstyrelsens hjemmeside.

2. KV17:
- Avis, fra Rådet for Socialt Udsatte. Lægges frem til fri afbenyttelse.
- Aktiviteter i forbindelse med valget. Der laves forskellige aktiviteter. Der vil bla.
blive mulighed for at brevstemme i Varmestuen og på Kornbakken den 8. november
2017 kl. 15.00 - 17.00. Derefter vil der blive serveret valgflæsk (stegt flæsk og
persillesovs). Der arbejdes på, at der kan komme et par politikere og hjælpe med
serveringen på Varmestuen.
Denne onsdag er der også møde i Udsatterådet. Det er aftalt at mødet holdes i
Toldbodgade. Der arbejdes på at lave flere tiltag for at fremme valgdeltagelsen.
- Nyt Udsatteråd fra årsskiftet. Der kigges på eventuel ændring af forretningsordenen
inden der er nyt valg.

3. Er der nogen der har nogle gode forslag til den problematik, der er ved hjørnet af
varmestuen og ved Nettos parkeringsplads, så vi i godt samarbejde kan finde en
løsning (Robert)
Der er en del udfordringer med brugere af varmestuen, der står udenfor og drikker øl.
Blandt andet klager naboer og Netto over at være generet af brugerne.
Der er en opfordring til brugerne om at lade være med at genere omgivelserne. I sidste
ende kan fortsat forstyrrelse ende med at stedet bliver lukket.
Der ses fortsat på muligheder for at løse udfordringerne, eventuelt et andet sted man
kan opholde sig.

4. Status Toldbodtorvet
Der har været afholdt møde mellem CSU og Politiet vedr. udfordringerne med uro ved
Tolbodtorvet. Der er et godt samarbejde, men der er nogle udfordringer med brugere
der ikke har en hensigtsmæssig adfærd.
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5. Budget 2018
Handicap og Psykiatriområdet er økonomisk udfordret. Omsorgsudvalget har prøvet at
finde løsning på budget-udfordringerne.

6. Nyt fra området










Anne-Mette Kistrup er ansat som leder af Center for Socialt Udsatte pr. 1. august
2017. Stillingen om afdelingsleder er slået op, og man håber der kan ansættes en
ny afdelingsleder pr. 1. november 2017.
Der har været Ferie Camp og Udsatte Legene i uge 31. Det blev denne gang afholdt
i Randers. Det var 7. år i træk, at idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt
afholdt Udsatte Legene. Det er verdens største idrætsstævne for socialt udsatte. Der
var plads til ca. 1400 børn, unge og voksne. Det var gratis for
kontantshjælpsmodtagere og de fleste pensionister.
Arrangementet havde mange forskellige aktiviteter som fx fodbold, bordtennis,
bueskydning, høvdingebold, musik, dans, udflugter, cirkus og meget meget mere.
Ferie Camp afholdes for at give udsatte mulighed for ferie med gratis aktiviteter.
Der deltog ca. 16 fra Kornbakken, heraf 4 børn. Derudover havde Forsorgshjemmet
og Varmestuen 8 borgere med.
Der har været sommerfest på Varmestuen, hvor borgmester Carsten Rasmussen
kom og underholdt med sang og musik. Det er altid en stor fornøjelse for brugere
og personale at være der denne aften. Der var ca. 30 brugere der deltog. Der blev
grillet forskelligt kød og der var tilberedt flødekartofler og salat til. Det var fint vejr
denne aften, så man sad i haven hele aftenen. Varmestuens venner er en del af
festen. Det var Varmestuens venner der havde betalt for maden og Varmestuen
sørgede for det praktiske som at dække borde, handle ind, lave tilbehøret og grille
kødet. Varmestuens venner sørgede for kage til kaffen. Alt i alt en hyggelig aften.
Der har i uge 6 været hjemløsetælling. I Danmark er 6635 personer hjemløse – det
er en stigning på 8% på landsplan. I Næstved kommune er optalt 58 både i 2017
og i 2015. Ud af de 58 er der 25 der bor på Forsorgshjem/udslusningsboliger.
Næstved Kommune ligger under landsgennemsnittet med antal hjemløse pr.
indbygger.
I oktober afholder Center for Socialt Udsatte et hjemløse seminar i samarbejde med
Socialstyrelsen. Der vil være fokus på Housing First principperne samt hvad og
hvordan vi bedst samarbejder om at løse hjemløshed bedst muligt i kommunen.

7. Emner til kommende møder:
- LIVA-rehab, tema til mødet den 8. november 2017.
- Oplæg fra organisationerne
- Nyt Udsatteråd fra årsskiftet
- Orientering fra RedRøven, nye kriterier
- Andre emner kan meldes ind
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8. Eventuelt
Intet

9. Kommende møder:
Sidste møde i 2017 er aftalt til 8. november 2017
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