Referat

Forum:
Tid:
Sted:

Udsatterådet
27. august 2020 kl. 16.00 – 18.00
Kommunalbestyrelsessalen på rådhuset

Deltagere: Jette Nyboe, Nina Gustavussen, Søren Mogensen, René Meyrowitsch, Martin Freitag, Helge Bo Jensen, Lisbeth Andersen,
Rikke Terslev Bengtson som gæst fra forvaltningen.
Afbud:
Jannie Hansen, Irene Kann, Ulla Bektas, Allan Høyer og Sanne
Graffe
Ikke mødt: Diana Vang
Referent: Carina Kofoed
Dato: 01. september 2020
Sags nr.:00.22.00-A00-1-20
Sagsbehandler: cks

A. Godkendelse og orientering om Covid-19
1. Godkendelse af referat fra møde den 6. februar og dagsorden til dette
møde
Beslutning:
Referat og dagsorden godkendt.
De punkter som skulle have været på denne dagsorden, som er nævnt i referatet fra 6. februar er ikke glemt – men udsat.
2. Orientering om håndtering af Covid-19 (16.05 – 16.15)
Rikke Terslev Bengtson, chef for voksensocialområdet, gav en orientering om
håndtering af Covid-19;
Næsten alle funktioner på voksensocialområdet er kritiske funktioner – det er
kun samværs- og aktivitetstilbud der har været lukket ned.
Rådgiverne fra myndighedsenheden var på arbejde på skift og administrationen
arbejdede hjemmefra på fuld tid.
Rikke og Anna (udv.konsulent) var på rådhuset og udgjorde beredskabet, som
skulle sørge for, at alle retningslinjer blev overholdt.
Sygefravær har været lavt og har været i forbindelse med symptomer hvor man
skulle testes.
Beboerne skulle være på Herstedøster Sidevej 24 timer i døgnet og uden pårørende på besøg. Der har været påbud om besøgsrestriktioner frem til juni. Da
der blev åbnet op for besøg på botilbuddene foregik det i første omgang i opstillede telte. Både Herstedøster Sidevej og Humlehusene har aldrig haft flottere
haver – beboerne har være glade for aktiviteterne og der har været mere ro på
beboerne. Der har været indført nyhedsbreve til de pårørende og brugt en del
tid med brug af Facetime.
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Medarbejderne har været utrolig påpasselige med værnemidler og overarbejde
så man ikke behøvede vikarer udefra. Alle beboere har fået taget temperaturen
hver dag.
Klubben og lørdagsklubben blev lukket. Personalet fra Klubben blev sendt ud
på Herstedøster Sidevej for at lave dagsaktiviteter.
Der har været opretholdt bostøtte ved mange telefonsamtaler og samtaler på
afstand. Der er gået mange ture og brugt mange værnemidler.
Da Klubben åbnede op igen, var der begrænsning på antallet af borgere der
måtte komme i Klubben. Siden maj er der gradvist åbnet mere og mere op. I
lørdagsklubben kan man få mad – og det har været portionsanrettet siden maj.
Albertslund Rusmiddelcenter var helt lukket ned i starten for fysiske møder –
der blev brugt telefon og møder over Teams i stedet for. Der var en daglig vagt
på rådhuset og siden april har der været toholdsskift i Rusmiddelcenteret, hvor
det har været muligt, at gennemføre samtaler med god afstand.
Der er nu godkendt en overordnet plan i Økonomiudvalget for forebyggelse,
hvis smittetallet igen kommer over 20 – og hvad der kan gøres yderligere hvis
der lukkes ned igen.
Noget af det der fremgår i planen, er gratis mundbind til udsatte. Man kan få 5
pr. gang og de kan hentes hos vagten, på biblioteket og jobcenteret.
Jette har lagt sedler i gladpakkerne omkring dette.
Det ville være en god idé hvis nyheden om mundbind også blev skrevet på
hjemmesiden – på andre sprog. Carina tager dette med tilbage til kommunens
kommunikationsenhed.

A. Beslutningspunkter
3. Godkendelse af høringssvar til budget 2021 (16.15 – 16.30)
Beslutning:
Punkt 2.1 - Jette omformulerer eller sletter teksten omkring skolemad.
Punkt 2.8 - Sociale omsorgsbesøg – det må betyde en serviceforringelse for
borgerne fordi, dem der ellers kommer i hjemmene ikke har det som primær opgave eller tiden til også at yde den omsorg.
I stedet for at nedlægge besøgene, kunne man omlægge dem til de borgere der
har mest behov.
Punkt 2.10 Tættere opfølgning handler om at få hjælp i kortere tid, hvis behovet
ikke er der.
Udover de nævnte punkter i udkastet til høringssvaret, er der også i budgetforslaget stillet forslag om at fjerne forsikringspuljen. Dette vil gå ud over muligheden for at få vikarer i daginstitutionerne og derfor bør det også nævnes i høringssvaret fra Udsatterådet.
Resten er godkendt.
Jette laver ændringerne og sender høringssvaret afsted. Der er frist den 11.
september.
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4. Godkendelse af Udsatterådets årsberetning 2019 (16.30 – 16.35)
Beslutning:
Årsberetningen er godkendt.
5. Arrangement om ensomhed 1. oktober 2020 (16.35 – 16.50)
Beslutning:
Arrangementet afholdes i Kongsholmcenteret kl. 19 og programmet er sat sammen af Paw. Det starter med velkomst og indledning ved Paw og derefter fællessang med efterfølgende oplæg fra Jan Sjursen i 45 min.
Herefter skal der være et panel der kan diskutere og svare på spørgsmål – der
skal sidde én fra både Handicaprådet, Sundhedsrådet, Ældrerådet og Udsatterådet. Martin deltager fra Udsatterådet.
Der skal også nedsættes en aktionsgruppe, der skal udarbejde Albertslunds civil handlingsplan mod ensomheden på tværs af alder. Lisbeth deltager fra Udsatterådet.
Udsatterådet beslutter, at kunne støtte arrangementet med 2-3.000 kr.
Udsatterådets forslag til udfordringer der skal afklares og spørgsmål der kan
stilles (det sendes til moderator);
* Omfang af ensomhed? Alder? Social situation?
* Hvad gør man for at få kontakt med ensomme mennesker der isolerer sig?
* Hvad har Corona betydet for ensomheden?
* Hvad kan man konkret gøre? Hvilke tilbud skal der til?
* Pårørende til folk som er syge/demente – kan også føle sig meget ensomme –
har man blik for det?
* Fokus skal også være på de unge – og på hvad der foregår på de sociale medier
* Forebyggelse – hvordan bliver man grebet i kommunen hvis man er tilflytter?
* Kunne man have forskellige former for grupper som den Frivilligcenteret lige
har oprettet til folk der lige har mistet sin ægtefælle?
* Hvilken betydning har mobning for ensomhed?
* Ensomhed på plejehjem – hvis der ikke kommer pårørende – er der fokus på
dette?
* Ensomhed er individuelt og man kan være ensom på mange forskellige måder
– så indsatsen bør være forskellig
* Der er forskel på at være alene og være ensom.
* Kan boligforeningerne være en aktiv part i dette – mere end de allerede er?
Og måske også grundejerforeningerne.
* Omtaler vi det korrekt? Arrangementer skal være attraktive – og måske bliver
der for meget stigmatisering hvis man kalder det et arrangement for ensomme.
Hvordan udbreder vi kendskabet?
Udsatterådet foreslår annoncering i Albertslund Posten, på Facebook og via etniske foreninger.
6. Projekt om frivillige bisiddere og gældsrådgivere (17.00 – 17.10)
Beslutning:
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Cecilie Østerby er ansat til og med juni – 11 timer om ugen som projektkoordinator. Cecilie deltog under dette punkt og resten af mødet. Cecilie præsenterede sig selv og hun fik en præsentation af Udsatterådets medlemmer.
Cecilies kontaktperson fra Udsatterådet bliver Søren.
Cecilie skal sidde i Frivilligcenteret sammen med Signe.
Opmærksomhedspunkter fra Udsatterådet;
•

Gældsrådgivning findes i Bo-Vest men det vil være godt med udbredelse andre steder.

•

Vigtigt med afstemning af brugergruppe og det indhold der skal præsenteres – det skal være forståeligt.

7. Planlægning af arbejdsmøde den 8. oktober 2020 (17.10 – 17.25)
Beslutning:
Arbejdsmødet er den 8. oktober kl. 16-19 og med spisning sammen
bagefter på Felix. Carina booker bord.
Udsatterådet skal planlægge årets arbejde i 2021.
Der er fra formand og næstformand stillet forslag om, at der skal arbejdes med følgende tre temaer;
•
•
•

Lighed i sundhed
Hjemløshed
Socialt udsattes adgang til klagesystemet

Udsatterådet vil gerne arbejde med ovennævnte tre emner, dog skal
emnet omkring adgang til klagesystemet udvides med fokus på den
praktiske adgang til at få støtte – herunder kan teksternes på hjemmesiden diskuteres.
Lighed i Sundhed kan måske lægges op til SUS på én eller anden
måde - med en anbefaling fra Udsatteråd – vi læser op på det til mødet den 8/10 og den har sidste prioritering på arbejdsmødet.
Klageadgang og hjemløshed har første prioritet.
Grunden til at tandbehandling ikke er med som emne, er at der er
vedtaget en lov omkring dette.
Udsatterådet skal sikre, at det der arbejdes med løbende ikke mister
fokus – så det blev også aftalt, at Rådet på næste møde, starter med
en kort evaluering af det allerede igangsætte.
Et ekstra emne, som Rådet blev enige om, også at arbejde med i
2021 er overdragelse af rådets arbejde til et eventuelt nyt Udsatteråd
i 2022.
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8.

Udsatterådets økonomi (17.25 – 17.30)

Danmark spiser sammen bliver ikke til noget i år.
Hvis der er brug for mere end 4000 kr. til gladpakker så er det fint.
Hvis der er penge tilbage ved årets afslutning, kan der gives noget til
et eventuelt julearrangement.
Udsatterådets håber på muligheden for, at overføre resterende midler
til 2021 eftersom det på grund af Corona ikke har været muligt at få
afholdt arrangementer.

B. Orienteringspunkter

9. Formand og næstformand orienterer kort
Orientering:
• Gladpakkeordningen – der gives mad til 49 husstande – nogle
henter selv og andre får leveret om mandagen. Halvdelen af
husstandene består af én voksen og 15 med børn. I alt får 62
voksne og 29 børn glæde af Gladpakkerne. Der er 7 aktive frivillige udover dem der er i StopSpild, hvilket er lige i underkanten, så spred gerne budskabet.
Der udleveres forskellige mængder afhængigt af hvad firmaerne leverer – som regel mange grøntsager og brød.
Dét der kendetegner modtagerne er, at de er økonomisk og
sociale trængte på forskellig vis.
•

Der er møde i Landspanelet den 31. august, men ingen fra dette Udsatteråd deltager.

•

Fællesskabsstafetten – Frivilligcenteret står for arrangementet, der
handler om, at sende en stafet rundt i Albertslund til de forskellige fællesskaber i kommunen.
Det videre arbejde beskrives på Facebook, hvor der bl.a. er foreninger
der har arrangementer m.m.

•

Årsplan og overbliksdokument – ikke noget nyt siden sidst – dog med
tovholder på ensomhedsprojektet (Nina og Lisbeth finder ud af hvem af
dem det skal være).

10. Kort orientering fra medlemmer af Udsatterådet
Orientering:
Søren læst artikel omkring erfaringer, som andre har gjort sig vedrørende ældre hvis dagtilbud har haft lukket ned under Corona. Det har
stor betydning for de ældres kognitive evner, at de ikke stimuleres
kognitivt på dagtilbuddene.
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11. Høringssvar
Orientering:
5 høringssvar er sendt vedrørende;
• Nedlæggelse af ældretilbud
• Tandpleje for udsatte
• Opfordring til SUS om individuel vurdering af børns behov for kontakt til forældre under Corona
• Frokost i dagtilbud
• Status på jobcenteret (socialt frikort), hjemløse indsatsen.

12. Eventuelt
-

Carina kunne orientere om, at der henover efteråret skal arbejdes med
at opbygge en ny og bedre hjemmeside.

-

René spurgte ind til den nye café der skal åbne i Sundhedshuset.
Det er GLAD fonden der har overtaget forpagtningen af cafeen – den
starter op den 2. september og har åbent på hverdage mellem kl. 9.0015.00.
Hvis Udsatterådet er interesseret, kan rådet komme i kontakt med Nick,
som er daglig leder af cafeen; nick.vc@gladmad.dk
Cafeen drives som socialøkonomisk virksomhed, hvilket blandt andet
betyder, at de ansætter folk i forskellige typer støttet beskæftigelse.

-

Jette/Nina skriver ud til Rådet med forslag om, hvem der bliver tovholder på de forskellige emner, der skal arbejdes med, på næste møde
den 8. oktober 2020.

Efter mødets afslutning, er der truffet beslutning om, at der også kan udleveres
mundbind i Klubben.
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