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0. Præsentation af mødedeltagerne.
Grethe Jensen deltog i starten af mødet, for at fortælle om boformerne på stedet
I forhold til Forsorgshjemmet blev det oplyst, at tilyddet er for hjemløse der har
behov for støtte. Den gennemsnitlige opholdstid på Forsorgshjemmet er på ca. 5
måneder. Der er en afdeling i Kindhestegade, primært til unge hjemløse, og der er
et antal selvkost-pladser der benyttes til bo-træning.
Hjemløsestrategien anviser, at unge skal hjælpes videre i uddannelsespladser og til
egen bolig.
Forsorgshjemmet hjælper hjemløse med udredning og med at blive skrevet op til
egen bolig.
1. Status på organisationsændring
Bo Gammelgaard orienterede om organisationsændringen. Ændringen har størst
betydning for administrationen og mærkes ikke så meget ude i virksomhederne.
2. Orientering om tælling af hjemløse på landsplan
I uge 6 tælles alle hjemløse i hele Danmark. I Næstved er der også talt. Det ser
umiddelbart ud til at der er færre hjemløse i 2017. På landsplan ser det også ud til
at tallet er faldende.
3. Orientering om asbest i Varmestuen
Der har været problemer med asbest i Varmestuen, fordi der er faldet et
ventilationsrør ned, der indeholdt asbest. Varmestuen har været lukket en uge, hvor
der har været lavet en ”nød-Varmestue”. Alt er gjort rent, og der er åbent igen.
4. Orientering om samarbejde vedr. problemer ved Netto, Toldbodgade
Der har været lidt problemer ved Netto i forbindelse med indtagelse af alkohol på
pladsen udenfor.
Dialogen mellem Politi, Varmestuen og Netto har været god. Samarbejdet har
udmøntet sig i, at Politiet patruljerer lidt oftere. De fleste problemer har været med
personer der ikke normalt kommer i Varmestuen.
5. Status på asfalt-liga
Der er lavet et samarbejde med Ombold. Der er træning på Kobberbakkeskolen,
afd. Sct. Jørgen. Til foråret flytter træning til Marskvej når vejret tillader det. Der
arbejdes på at få brugerne med. Varmestuens venner har sponsoreret kr. 400 til
sko de har givet hjælp til lidt tøj.
6. Punkter modtaget fra Gurli Schunk, Bedre Psykiatri:
 Det må være en udfordring er at komme i kontakt med misbrugere, psykisk sårbare
og udsatte borgere, som ikke er registreret hjemløse fordi de bor ”på sofaen hos
venner og bekendte”. Kan Udsatterådet hjælpe med at gå nye veje med et team af
tilgængelige opsøgende medarbejdere, som eks.bestå af socialrådgivere,
gadejurister og psykologer?



Bliver Udsatterådet repræsenteret ved KL´s handicap- og psykiatrikonference 2017?
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Bolig og Ensomhed – Bolighjælp til udsatte, som isoleres i lejligheder i almindelige
bebyggelser uden kontakt til kommune eller psykiatri – Kan Udsatterådet hjælpe
med forslag til alternative boformer til psykisk sårbare og udsatte borgere, evt.
kolonihavebeboelser eller lignende?



Sundhedsfremme og forebyggelse af mental og følelsesmæssig sundhed for Udsatte
– Kan Udsatterådet være med til at nedbryde tabuer og fremme fortællinger fra
”Livets Skole” for unge i folkeskole og gymnasiet - evt. sammen med
Sundhedscenteret/ tværfagligt sammen med en af os ambassadørerne /Lap/BP
/Sind?



Kan Udsatterådet fremme længere åbningstider for Værestedet i Jernbanegade –
Åbningstid i forhold til Varmestuen?



Opfølgning på kommunal tandpleje til Udsatte – visiteret hjælp – hvordan skal det
fungere og hvor går man hen for at få hjælp?

De fremsendte punkter blev drøftet.
Det opsøgende gadeteam arbejder uvisiteret. De går på gader og veje, og prøver at
få øje på, og kontakt med, borgere der har brug for hjælp. Nogen gange får
gadeteamet et tip fra eksempelvis læger, naboer, pårørende eller andre, der
bekymrer sig om en person, der har brug for hjælp og støtte. Der er også et godt
samarbejde med integreret psykiatri.
Udsatterådet i sig selv, har ikke tidligere været repræsenteret ved KL´s handicap og
psykiatrikonference, men Centerchefen plejer at deltage i anden sammenhæng,
ligesom andre har deltaget som repræsentanter fra andre organisationer.
Det er vigtigt at de tilbud til udsatte borgere, som kommunen har, bliver kendte, så
pårørende og andre har mulighed for at vejlede ensomme og udsatte til at komme
ud af den isolation og magtesløshed, de ofte føler.
Åbningstider i Værestedet i Jernbanegade kendes ikke umiddelbart. Det er et
værested der hører under Socialpsykiatrien og er for en anden målgruppe en
eksempelvis Varmestuen.
I forhold til tandpleje til Udsatte. Emnet har været drøftet i Sundheds- og
Psykiatriudvalgt og i Omsorgsudvalget. Det undersøges stadig om der kan findes
løsninger, som kan hjælpe borgere der ikke har mulighed for at benytte de tilbud,
som andre bruger. Der vedhæftes sagsfremstillingen fra behandling i
Omsorgsudvalget.

Dagsordenspunkt
Tandpleje - socialt udsatte borgere behandlet på mødet 13 december 2016 kl 13 00 (Rådmandshaven 20, mødelokale 2) i Omsorgsudvalg

7. Eventuelt
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Det har tidligere været drøftet, at møder i Udsatterådet skulle holdes forskellige
steder. Næste gang tilstræbes det, at mødet afholdes i Toldbodgade.
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