Referat af møde i Udsatterådet den 19. februar 2019
Deltagere:
Bente Helms, Birgit Friis, Sabine Lyngberg, Mona-Lise Jensen, Susanne Hansen, Mikael Schenk,
Gæst: Anne Stine Jørck fra Rådet for Socialt Udsatte,
Afbud fra:
Anne-Grethe Larsen, Pia Håkansson, Ib Le Fevre, Karina Elkjær, Lulu-Ann Jacobsen, Hanne Ulrich, Karin Jaque, Micahel Lamborg og Henrik Christensen.
Referent:
Gitte Hvidkær Marschner

Godkendelse af referat fra mødet d. 10. december 2018
Godkendt
Præsentation af ”Klar til Job”
Michael Møller præsenterede ”Klar til Job” og kom blandt andet møde følgende input:
”Klar til Job” har været i gang i et års tid og er et tilbud målrettet 18-29 årige, som af forskellige grunde har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Nogle personer er meget langt fra beskæftigelse, nogen er i afklaring og andre er tæt på at komme i beskæftigelse. ”Klar til Job” har en god succesrate med at få målgruppen
i beskæftigelse. Det er Ungeporten som visiterer.
Hos ”Klar til Job” gør man meget for at opbygge relationer. De hjælper med kontakten til psykolog eller til tandlæge og andre aftaler for borgeren. De fungerer som tovholdere for den enkelte unge. Nogle gange er de med
som bisidder. Det handler om at tage udgangspunkt i den enkelte. Hos ”Klar til Job” kan folk komme ind i et
miljø, hvor der er mange almindelige mennesker: der er håndværkere og folk der har almindelige jobs. Det sociale fællesskab borgerne imellem er godt til at motivere hinanden. Medarbejderne i ”Klar til Job” er på hele tiden og der er altid nogen, man kan ringe til.
Hos ”Klar til Job” gør de meget ud af at handle i nuet. Virksomhederne sidder i bestyrelsen, så det er nemt at
handle og hurtigt ringe og sørge for at ting kan ske lige nu. At løsninger hurtigt kan iværksættes er en del af
årsagen til en god succesrate.
Det blev fremhævet at de unge virkelig kæmper og gerne vil i job.
Hos ”Klar til Job” opleves flere strukturelle uhensigtsmæssigheder, som kan spænde ben for, at man hjælper
de unge på vej. For en dels vedkommende er ledighed ikke den eneste problematik de kæmper med, men er
forbundet med andre problematikker såsom sygdom eller misbrug. Her oplever ”Klar til Job” eksempelvis at,
hvis man får tildelt misbrugsbehandling, så kan man kan ikke få transporten dækket. Nogen kan få transporten
dækket, hvis det er et praktikforløb eller ressourceforløb. Man ser at folk fravælger misbrugsbehandlingen fordi
5 zoner koster 1200 kr. om måneden. ”Klar til Job” forstår ikke, at der skal gøres forskel - folk kan godt få buskort til ”Klar til Job”, men er det en misbruger, som skal i behandling, så kan den unge ikke få den transport

dækket. Hos ”Klar til Job” har de forsøgt at hjælpe med at køre de unge, men det er ikke meningen og vanskeligt under efterbehandlingen. Det er desuden en del af egen selvstændiggørelse at transportere sig til behandling.
”Klar til Job” mener også der mangler billige boliger. Det er nemmere at hjælpe folk, hvis basen er til stede.
”Klar til Job” vil gerne opføre en lille by af små hytter med eget toilet. Fordelen ved små hytter er, at når der
ikke er behov for dem mere, så kan de sælges. ”Klar til Job” vil søge midler hos Den Sociale Kapitalfond. Huslejen skal være på ca. 1.000 kr. der skal være en social vicevært.
”Klar til Job” kan have svært ved at gennemskue, hvornår man får uddannelseshjælpen og hvornår man får
kontakthjælp. Dette mener de bør være mere gennemskueligt.
Med afsæt i præsentation af ”Klar til Job” drøftede Udsatterådet emnet med forhindringer for at få udsatte unge
i beskæftigelse. Andre eksempler kom her frem om, at det ikke er muligt at bevilge penge til tøj eller frisør, hvis
en borger skal til samtale eller i praktik, eller bevilge penge til at man kan spise med i kantinen til frokost for at
kunne være en del af det sociale fællesskab på arbejdspladsen.
Det blev foreslået at Udsatterådet skal vende tilbage til ”Klar til Job” for at få en rundvisning.

Opfølgning på logo og folder samt oversigt over væresteder (se referat fra sidste møde)
Punktet udskydes til næste møde. Frivillighedskonsulent Birgitte Eyebye vil gerne hjælpe med at lave listen.
Orientering om muligheder for tandlægeordning for udsatte v. Mikael Schenk.
Få inspiration her https://www.rnn.dk/smil/
Der er to ordninger:

-

Omsorgstandpleje
specialtandpleje

Tandpleje til Udsatte. Hvis folk er på en ordning allerede, så kan der være mulighed for tandlægehjælp.
Omsorgstandpleje kan eventuelt benyttes til udsatte. Den overordnede målgruppe er folk, som har nedsat førlighed og har fysiske eller psykiske handicap. Det er Center for Ældre, som visiterer til dette.
Det er primært ældre som får det.
Støder man på en sag så kontakt: Jette Ludvig (Leder af tandplejen i kommunen)
Vedlagt referatet er materiale om mulighederne og kontaktoplysninger til Jette Ludvig.
Det har været drøftet at hjemløse også skal være omfattet.

Socialt frikort
Socialt frikort er en mulighed hvis man er udsat (borger med svære fysiske eller psykiske problemer) og ikke
har været i uddannelse eller arbejde det sidste år. Så kan man få lov til at tjene 20.000 kr. pr. kalenderår, som
ikke modregnes ydelserne man har. Det som Jobcentret har foreslået er, at alle sagsbehandlere kan visitere til
det. Der laves en fælles postkasse, som man kan skrive til om at få dette sociale frikort.
På Bornholm kan det eksempelvis have relevant i forhold til sæsonjobs.
Det anbefales at folk får kontakt afregning samme dag.
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Rådet for Socialt Udsatte afholder et pizzamøde om det sociale frikort den 14. marts kl. 15 til 19 på Store Torvegade hos Rådet for Socialt Udsatte.
Rådet for Socialt Udsatte er i gang med at søge erfaringer fra de forskellige kommuner. Der er eksempelvis
erfaringer fra Hillerød kommune.
Visitationen kan ligge forskellige steder
Se bilag om det sociale frikort vedhæftet referatet.

Mulighed for at få sponsorer v. Bente Helms
Rådet har mulighed for at modtage sponsorater. Det skal ligge inden for rådets formål.

Folkemødet – dialog med andre udsatteråd
Bente Helms har talt med Ole Kjærgaard fra Rådet for Socialt udsatte om Folkemødet. Udsatterådet på Bornholm opfordre til at Rådet for socialt udsatte kan stå for event og være vært for alle udsatterådene på Folkemødet.
4. april kommer der dialogmøde – netværksmøde.
Kan netværksmøde næste år ligge et i juni.
Den 6. juni samler Rådet for socialt udsatte alle råd

Opsamling på dialogmøde som Rådet for Socialt Udsatte holdte i november
Punktet tages op igen.
Orientering om udsatterådets høringssvar til boligpolitik og rammer får råd og nævn
Der er afgivet høringssvar til boligpolitikken og rammer for råd og nævn.
Rådet for Socialt Udsatte kommer med gode råd til, hvordan man kan afgive høringssvar.

Fra medlemmerne.
I hyggen går det godt. Der er flere og flere medlemmer. Men de mangler frivillige og lokaler.

Evt.
Tjek op på §18 midler om der har været særlig tema
På Bornholm kommer der to socialsygeplejersker ansat af Bornholms Regionskommune. Udsatterådet vil
gerne invitere dem med til et fremtidigt møde.
Næste møde kan afholdes på Marie Kofoeds vej, et boligkompleks, som kommunen ejer. Så kan Udsatterådet
se, hvordan boliger, som kommunen visiterer til, ser ud. Misbrugsafdelingen har stedet. Bente Helms taler med
Hanne Ulrich, som er leder af misbrugsområdet i Bornholms Regionskommune. Alternativt kan næste møde
holdes i Blæksprutten.

Side 3 af 3

