
Side 1 af 3

 

1. Nyt fra formanden v/Finn 
Finn orienterede fra landspanelmøde i Odense, hvor Kaj og Finn 
deltog. Her blev bl.a. drøftet ordningen om socialt frikort – både på 
landsplan og lokalt. 
 
Rådet drøftede målgruppen for socialt frikort, og hvordan 
ordningen kan udbredes, både i forhold til borgerne og i forhold til 
virksomheder. Der var forslag om at prøve at få Forsorgsmuseet til 
at fortælle om, hvordan det er at være virksomhed i ordningen. 
 
Ordningen med socialt frikort løber p.t. til 2023, men der arbejdes 
på at permanentgøre denne.  
 

2. Forslag til studietur 
Videre drøftelse af en mulig studietur til Fredericia med henblik på 
at se deres særlige tilbud til unge. Pia orienterede om, at hun har 
overtaget Deas rolle i planlægningen af turen, idet Dea går på 
ferie ultimo juni.  
 
Det er endnu ikke lykkedes at få fat i Rasmus vedrørende U-Turn 
(anonym rådgivning til unge under 25 år om alkohol og stoffer). 
 
Kaj foreslog, at han tog kontakt til sin kollega i Fredericia med 
henblik på at få input til besøg på andre tilbud i Fredericia. 
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Det aftaltes, at studieturen skal foregå torsdag den 15. 
september med afgang kl. 8.15 fra Svendborg. Der serveres kaffe 
og rundstykker i bussen. Pia bestiller bus mv., når vi kender det 
nærmere indhold af dagen. 
 
 

3. Drøftelse af handleplaner til Politik for socialt udsatte borgere  
Det fremsendte bilag med udkast til handleplanspunkter blev 
gennemgået og uddybet.  
 
Udover de nævnte punkter i bilaget, kom der på mødet disse 
tilføjelser: 
 
- Efterværn 
- Peer (øget anvendelse af ansatte og frivillige med 
brugererfaring) 
- Permanentgørelse af det sociale frikort 
 
Bilaget vedlægges med de uddybende kommentarer. 
 
 

4. Punkter til kommende møder 
- Socialt frikort (eventuelt besøg af Gert Müntzberg og Conny 
Rasmussen) 
- Hjemløsestrategi i lokalt perspektiv (afventer reform i 2023) 
- Psykiatriplan  
- Hjemløsetælling (sættes på dagsordenen, når tællingen 
kommer)  
- SUSY Udsat (sættes på dagsordenen i 2023) 
- Orientering om igangværende indsatser for unge 
(dagsordenssættes til rådets næste møde – Sigrid Andersen, chef 
for Familie, Børn og Unge, inviteres) 
- Møde med Region Syddanmark, fx Udsatteråd 
(dagsordenssættes på et senere møde. Forinden tages kontakt til 
Anette Blynél, som sidder i regionens udsatteråd) 
- Projekt Ung unger eget tag (v/Gitte, Daniel og Nina) 
 
Der var endvidere forslag om en ’lokal’ rundtur til kommunens 
egne tilbud på området. Dette med henblik på at rådet får et fælles 
udgangspunkt for sit videre arbejde. Gitte laver forslag til rundtur. 
 

5. Eventuelt 
Jesper gjorde opmærksom på en avisartikel vedrørende 
efterværn. I den forbindelse var han nysgerrig på, hvordan 
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Svendborg ligger. Det aftaltes, at dette spørgsmål kan 
dagsordenssættes til en drøftelse, hvor vi inviterer Sigrid 
Andersen og eventuelt Hasse Jacobsen.  
- - - - - -  
 
Jesper spurgte til Den Blå Lagune, hvor der for nylig har været en 
større politiaktion. Gitte orienterede fra den aktuelle situation. 
- - - - - -  
 
Gitte orienterede om baggrunden for den midlertidige lukning af 
værestedet På Banen. 
- - - - - -  
 
Maria gjorde opmærksom på, at mange borgere får IT-hjælp (fx ift. 
MitID osv.) hos vores §104-tilbud. Det kommer på den måde ikke 
til at fremgå nogle steder, at disse borgere har behov for hjælp til 
IT. 
- - - - - -  
 
Line rejste spørgsmålet om flere peers i kommunen. Emnet blev 
tilføjet i notatet vedrørende handleplan. 
- - - - - -  
 
Gitte melder afbud til mødet den 18. august 2022.  
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