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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Høring vedr. Udsattepolitik. Ann Tenis deltager i mødet for at notere de
bemærkninger som Udsatterådet måtte have til det forslag der ligger.

Udsattepolitik_v1
1.docx

Ved gennemgang af Udsattepolitikken blev der bla. drøftet:
 Egen bolig er en vigtig del i alle menneskers liv. Det giver valg, både i
forhold til at lukke andre ind, men også at lukke andre ude. Det giver et
større selvværd at have egen bolig. Det giver tryghed at man ved hvor man
skal sove.
 Relationer til andre mennesker er vigtige for at trives. Varmestuens venner
laver f.eks. arrangementer hvor man kan mødes og have en god oplevelse.
Gadeteamet er gode til at hjælpe med at få kontakt til sagsbehandlere og til
boligselskaber og andre efter behov. Kornbakken kan være behjlpelig med
misbrugsproblemer.
 Sundhed er et bredt begreg. Tryghed er væsentlig, ligesom fornuftig mad er
en væsentlig ting for alle menneskers sundhed. Når man er tryg i egen bolig,
og der er styr på økonomien, får man overskud til at spise fornuftigt, og får
derved også bedre overskud til at klare dagligdagen.
Ud fra snakken rettes politikken til. Der er andre grupper der også skal afgive
kommentarer. Når det hele er samlet, skal det forelægges for Omsorgsudvalget i
oktober måned.

3. Orientering om sag der er behandlet i Sundheds- og Psykiatriudvalget vedr.
tandbehandling

Dok1.docx

I øjeblikket er der ikke mulighed for at lave en tandplejeklinik, der er specielt rettet
mod gruppen af udsatte. Sundheds- og Psykiatriudvalget har bedt om at der
undersøges andre muligheder for at hjælpe.
Samme sag behandles også af Omsorgsudvalget den 6. september 2016.
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4. Orientering om mad på forsorgshjemmet
Kvaliteten har været svingende hen over sommeren. Klager er primært kommet fra
Forsorgshjemmet brugere. Troels oplyser at der er dialog med leverandøren af
maden.
Der er fortsat fokus på problemet i efteråret.

5. Orientering om sikkerhed i Center for Socialt Udsatte
Efter et overfald på medarbejdere i maj måned 2016, har Center for Socialt Udsatte
haft ekstra fokus på sikkerhed. Arbejdstilsynet har også været behjælpelig med
vejledning til hvordan man kan øge sikkerheden. Man arbejder på løsninger, der er
til gavn for både personale og brugere af stedet.
Der sættes bl.a. fokus på samarbejdet med de psykiatriske hospitaler i forbindelse
med udskrivning af borgere.
Der gives løbende opfølgning af situationen i Udsatterådet.

6. Opfølgning på dialogmødet i Odense
Carl Christian, Kurt og Troels var til dialogmøde i Odense. Det var en god dag.
Der er forslag om at møderne i Udsatterådet holdes på de forskellige steder,
eksempelvis på Marskvej og Kornbakken. Vi prøver at indarbejde det i mødeplanen.
Der er forslag om at Udsatterådet arbejder på at tage på tur til f.eks. Saxenhøj eller
andre steder. Dette drøftes igen, når der ligger forslag til konkrete ture. Et forslag til
emne for turen kunne være ”sikkerhed”.
Nogle Udsatteråd deltager i styregrupper, eksempelvis i forhold til uddeling af
priser. Nogle kommuner har repræsentanter med når der tilsyn på bosteder o.lign.

7. Nyt fra ”Red Røven-fonden” og Hus Forbi
Der er modtaget følgende tekst:
Kære distributører,
I forbindelse med diskussionerne om og forslagene til, hvordan pengene på
foreningens kistebund skulle prioriteres, var der rigtig mange forslag fra sælgere og
distributører, der gik på forskellige variationer af et sted, hvor sælgere kunne
bo/holde ferie/komme væk fra gaden. Der har været nævnt trailerpark, shelters,
hus, ferielejligheder, sommerhus, containerboliger mm.
Det har bestyrelsen diskuteret grundigt over de sidste måneder. Særligt har
administrations- og driftsomkostninger af steder, som de nævnte oven for, været en
stor bekymring. Samtidig har det været tydeligt for bestyrelsen, at der er noget,
som ligger sælgerne meget på sinde, og at det er et udtalt ønske blandt dem, at de
gennem Hus Forbi har adgang til den slags.
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Derfor har bestyrelsen forsøgt at imødekomme sælgernes ønske ved at tænke det
ind i en eksisterende ordning til en start. Bestyrelsen tilføjer 300.000 kr. til Red
Røven Fonden, som er øremærket aflastning fra gaden, ferier og flerdagsophold af
forskellig art. Det skal forstås som et tiltag, der over nogle år skal generere nogle
erfaringer omkring behovet. Disse erfaringer skal på sigt bruges til at udvikle
yderligere idéer og muligheder i denne retning, som er tilpasset det behov, som der
er. Det er derfor ikke lagt i graven, at Hus Forbi skal eje fx en trailerpark eller et
sommerhus, men der er brug for et større kendskab til det egentlige behov og
ønske om at benytte den slags muligheder, før bestyrelsen vil investere penge i køb,
drift og administration.
Da muligheden bliver indbygget i Red Røven fonden, er der de samme betingelser
som ved andre Red Røven ansøgninger: Ansøger skal være i gruppen, der er
berettiget til at være Hus Forbi sælger, offentlige finansieringsmuligheder skal være
udtømte, og uddelinger gives som et rentefrit lån med gældsbevis. Man søger via
det almindelige ansøgningsskema til Red Røven.
Der vil være en daglig sats på maks. 500 kr. Det er samme sats for børn og voksne.
Det betyder selvfølgelig, at der i nogen situationer vil være behov for en del
selvfinansiering, men det vil generelt blive forventet, at ansøger står for en del af
finansieringen selv for at få en bevilling fra fonden. Det er derfor også en god idé at
udskrive det ansøgte beløb i nogle overskuelige poster, så udvalget ved, hvad der er
til transport, ophold, forplejning osv.
Hver ansøgning vil blive vurderet individuelt, så det er vigtigt at ansøger beskriver
sin situation godt, og hvorfor der er et behov for en ferie eller et bestemt ophold.
Red Røven udvalget vil have meget brede rammer for denne type lån, så derfor er
det også svært at beskrive præcis, hvad der vil få et lån. Bestyrelsen forestiller sig
dog, at det kan spænde fra en afbudsrejse syd på over en weekend i Lalandia til et
ophold i et sommerhus ved Vesterhavet. Det kan være ophold alene, sammen i
grupper eller i forbindelse med samvær sine børn. I vil være med til at sætte
rammerne sammen med ansøgerne, så prøv det meget gerne af.
Det vil være en forudsætning for bevillinger at der hjælpende medansøgere, f.eks.
kontaktperson, eller distributør, der hjælper ansøger ti lat komme godt af sted og
sikret at planlagte aktiviteter gennemføres
Vi håber, at I vil sprede denne mulighed i jeres netværk og tænke det ind i jeres
arbejde med brugere, beboere, gæster og sælgere.
På vegne af Hus Forbis bestyrelse,
Med venlig hilsen
Stinne Otte

Red røven nye
formålsvedtægter pr 7-3-2016.pdf

Drøftet.
Hvis borgere har brug for anbefalinger eller lignende, kan man henvende sig hos
personalet i de enkelte virksomheder.
Fonden kunne eksempelvis bruges til at arrangere ferielejre.
I år har der været en del borgere på ”udsattelejre”.
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8. Eventuelt
a. Spørgsmål fra Hus Forbi-sælgere, om de kan hente/købe deres aviser på
varmestuen i stedet for på Marskvej grundet åbningstid.
Troels oplyser at der er en del administration i forbindelse med regnskabet der
går imod ønsket, så derfor kan det ikke lade sig gøre i øjeblikket.
b. Der er et ønske om at udvide Udsatterådet med f.eks. en gademedarbejder. Der
kigges på Udsatterådets sammensætning når der skal nedsættes nyt råd
umiddelbart efter kommunalvalget.
c. Der er ønske om at der indhentes emner til dagsordenen ca. 14 dage før
udsendelse af dagsorden. Dette forsøges.
Der er mulighed for hele tiden at indsende emner til Keth, man behøver ikke at
vente til lige før udsendelse.
d. Næste møde afholdes 23. november 2016.
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