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Udsatterådets årsrapport 2019
Udsatterådet udarbejder årligt en rapport med beskrivelse af det forgangne år, herunder fokusområder, indsatser og aktiviteter. Årsapporten udarbejdes i forbindelse med et årligt dialogmøde, hvor Udsatteråd og Social- og Seniorudvalget, mødes for at drøfte udsatteområdet.
Rådets sammensætning og konstituering følger byrådsperioden, der ifølge Udsatterådets forretningsorden er et anliggende for Social- og Seniorudvalget.
Denne årsrapport er det nuværende Udsatteråds anden, da rådet blev konstitueret 27. juni 2018.
Udsatterådets formål
Udsatterådet skal arbejde med udgangspunkt i visionen om ”et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv med udgangspunkt i den enkeltes håb og drømme” samt værdierne dialog, anerkendelse, samarbejde og engagement fra Sønderborg Kommunes Socialpolitik 2007 – 2020.
Rådet skal varetage de overordnede og generelle interesser for udsatte borgere i kommunen.
Rådet skal arbejde for alle former for udsathed og være med til at forstærke det fælles ansvar
for socialt udsatte.
Udsatterådets virksomhed i 2019
Mødevirksomhed
Udsatterådet holder ordinært møde én gang hver måned, undtagen januar og juli. Det er blevet til otte afholdte møder i 2019.









Mandag den 4. marts 2019
Mandag den 1. april 2019
Mandag den 3. juni 2019
Tirsdag den 18. juni 2019
Mandag den 2. september 2019
Mandag den 30. september 2019
Mandag den 4. november 2019
Mandag den 2. december 2019

Forud for hvert møde udarbejdes der en dagsorden, der lægges på kommunens hjemmeside
under Politik – Dagsordener og referater – Udsatteråd, hvorfra den kan hentes af rådets medlemmer og af offentligheden. Referaterne lægges samme sted, og er også tilgængelige for alle.
Høringer
En af Udsatterådets hovedopgaver er at være høringspart i beslutninger, der vedrører grupper
af udsatte, inden beslutninger forelægges de politiske udvalg. Udsatterådet har i 2019 afgivet
høringssvar til følgende:
 Høring af Budget i balance 2019 (juni 2019)
 Høring af Idræts- og Fritidspolitik 2019 – 2022 (september 2019)
 Høring af Revideret Værdighedspolitik for ældreområder 2019 – 2022 (september
2019)
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Fokusområde: Det sociale frikort
Loven om socialt frikort trådte i kraft 1. januar 2019 og gælder i en toårig forsøgsperiode til
udgangen af 2020.
Det sociale frikort skal give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at
tilskynde virksomhederne til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.
Det sociale frikort giver borgerne mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder med videre. Indtægten fradrages ikke i forsørgelsesydelser som kontanthjælp, førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, fx boligsikring. Borgeren bestemmer selv, hvor meget og
hvor ofte han/hun vil arbejde.
Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder, der er i målgruppen for voksenbestemmelserne i afsnit V i lov om social
service. Det er dog en forudsætning, at personerne i målgruppen er langt fra beskæftigelse og
uddannelse, således at de hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst
over 10.000 kr. inden for det seneste år.
Status pr. 10.10.2019 er, at Sønderborg Kommune har bevilget 5 sociale frikort. (På landsplan
er bevilget 988 sociale frikort)
Udsatterådet glæder sig over denne forsøgsordning, og vil også i 2020 følge antallet af bevillinger i Sønderborg Kommune.
Fokusområde: Aktiviteter målrettet udsatte familier
Byrådet og flere af de politiske udvalg havde i foråret 2019 temadrøftelse om prioritering af
indsatser mod parallelsamfund. I april 2020 hvor Udsatterådet var i dialog med Social- og Seniorudvalget blev det også synliggjort at et tema om udsatte familier ville være aktuelt at fokusere på.
En analyse fra VIVE viser, at etnisk danske børnefamilier i udsatte boligområder er en overset
gruppe, som har behov for mere opmærksomhed og støtte.
Derfor har Udsatterådet i efteråret 2019 brugt en del møder på at drøfte hvordan kan der fokuseres på dette tema? Hvordan får man hørt familiernes stemme? Og hvilke organisationer vil
være relevant at samarbejde med?
Som et led i den proces, for at blive klogere på det, som Sønderborg Kommune allerede gør,
har Udsatterådet også inviteret Børn, Uddannelse og Sundhed, så deres afdelinger kan orientere om myndighedsarbejdet samt typer af muligheder under ”Tidlig indsats”. Til dette dialogmøde var der også fremmøde fra Red Barnet samt Mødrehjælpen, og der arbejdes på, at andre
aktører, som arbejder for socialt udsatte vil deltage i rådsarbejdet.
De indledende drøftelser om emnet resulterer i et temamøde 28. januar 2020 på Sønderborghus. Her inviteres familier, politikere, organisationer og fagfolk. Formålet med mødet er, at få
en tæt og åben dialog. Dacapo-teatret er inviteret til at facilitere dette møde, da de kan dramatisere dilemmaer om familiernes møde med systemet. Dacapos motto er:
”Vi afdramatiserer hverdagen ved at dramatisere den”
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Fokusområde: Fremtidig placering af skurvogn
Projektet omkring Reimerskolen og flere P-Pladser i Sønderborgs midtby har betydning for
skurvognen, der nu er placeret på Kirke Allé 11, 6400 Sønderborg.
Skurvognen har stor betydning for brugerne. Det er her de har et sted at møde frem. Mange
brugere har et dagligt besøg i skurvognen. Det er også her brugerne møder ligesindede i et
betydningsfuldt fællesskab og har sociale relationer.
For brugerne af skurvognen har det skabt en del uro, at skurvognen skal have en ny placering,
da der nu skal skabes trygge rammer andetsteds. Samtidig har det været meget uheldigt, at
brugerne af skurvognen skulle læse om nyheden i medierne.
Udsatterådet er inddraget i forhold til beslutning om fremtidige placeringer. Intern bygherrerådgiver, afd. Service & Ejendomme, Sønderborg Kommune, har deltaget i nogle møder med rådet. Konkret er der præsenteret otte forskellige mulige placeringer, der alle opfylder kriterier
om nærhedsprincippet. Ud af de otte muligheder har Udsatterådet besluttet, at undersøge
yderligere i forhold til tre af placeringerne.
Dialogen om den fremtidige placering foregår også i 2020. Service & Ejendomme, Sønderborg
Kommune får beskrevet de tre mulige placeringer, og får dem myndighedsscreenet. Efter dette
sker en tilbagemelding til Udsatterådet. Repræsentanter fra Udsatterådet har dialog med brugerne af skurvognen inden den 1. februar 2020.

Udsatterådets udadvendte aktiviteter






Deltagelse i relevante konferencer. To af rådets medlemmer har deltaget i KL´s Konference om Udsatte børn og unge, 2019.
Aktiviteter i regi af det nationale råd for udsatte (hjemløse basar, årsmøde og seminar)
To af rådets medlemmer har været til dialogmøde i Varde Kommune, da Varde Kommune søgte inspiration i deres proces med at etablere et Udsatteråd.
Deltagelse i den offentlige debat
Afholdelse af offentlige møder

For Udsatterådet er det fortsat vigtigt i forhold til omverdenen;
 dels at gøre opmærksom på, at der i Sønderborg er et Udsatteråd, der arbejder for at
forbedre livsvilkårene for de mest udsatte
 dels at høste andre kommuners erfaring med arbejdet på udsatteområdet
Derfor har rådets medlemmer været repræsenteret ved flere forskellige seminarer og konferencer, arrangeret dels af det nationale Rådet for Socialt Udsatte dels af Kommunernes Landsforening samt andre aktører på udsatte området.
Udsatterådet ønsker at være i dialog om følgende emner til det årlige dialogmøde
med Social- og Seniorudvalget
Rådet ønsker at drøfte følgende emner med Social- og Seniorudvalget den 5. marts 2020:



Temamøde om udsatte familier
Fremtidig placering af skurvogn
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Generelt om Udsatterådets formål m.v.
Formålet og rammerne for Udsatterådets arbejde er udstukket i dets forretningsorden (Godkendt i Social- og Seniorudvalget den 8. maj 2018)
Om formålet for Udsatterådet hedder det bl.a. at rådet, med udgangspunkt i værdierne ansvar, respekt og rummelighed, skal:
 vejlede politikere og andre beslutningstagere om spørgsmål vedrørende udsathed
 bidrage til en mere direkte løbende justering af de indsatser, der er for socialt udsatte i
Sønderborg Kommune, da repræsentanter i Udsatterådet kan komme med ideer fra den
virkelighed, som brugere og fagpersoner oplever i det daglige
 være rådgivende og give svar på relevante emner, f.eks. om de kommunale indsatser
på området
 aktivt opsøge løsninger på problemer vedrørende udsatte
 samarbejde med frivillig interesseorganisationer på området
 formidle, skabe opmærksomhed og vejlede bredt til offentligheden med henblik på at
fremme inklusion af udsatte borgere
 udarbejde en årlig redegørelse om udsattes situation i Sønderborg Kommune og foreslå
fremadrettede relevante tiltag og fokusområder
Organisering






Udsatterådet ledes af en formand som udpeges af Social- og Seniorudvalget
Rådets øvrige medlemmer indstilles jævnfør forretningsordenen af frivillige organisationer eller privatpersoner
Udsatterådet refererer til Social- og Seniorudvalget via et årligt dialogmøde
Udsatterådet understøttes i arbejdet af forvaltningen Job og Velfærd
Forvaltningen Job og Velfærd sikrer sekretærbistand til rådet

Økonomi




Udgifterne til rådets arbejde afholdes af Byrådet på baggrund af et årligt budget på
175.000 kr.
Budgettet 2019 er fortrinsvis anvendt til sekretariatsbistand og udadvendte aktiviteter
for rådet.
Af ikke forbrugte midler er 70.000 kr. blevet overført fra 2019 til 2020.

Udsatterådets sammensætning
Udsatterådet består af 11 medlemmer
 1 repræsentant fra Kirkens Korshær i Sønderborg
 1 repræsentant fra Frelsens Hær
 1 repræsentant fra Sind
 3 medlemmer med udsatte baggrund
 1 borger med interesse for området (Formand for rådet)
 1 gadesygeplejerske og/eller 1 repræsentant fra Udsatteteamet § 99
 1 repræsentant fra politiet
 1 ledelsesrepræsentant fra den kommunale administration i Sønderborg Kommune
 1 rådets sekretær
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