Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Målgruppen for rådets arbejde
De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge og andre grupper som på grund af komplekse problemstillinger befinder
sig i en udsat livssituation.
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Årsberetning v/formand Bent Jensen.
Året 2016 har igen været et år, hvor der har været mange spændende og udfordrende emner
på dagsordenen. Emner som har givet grundlag for meget spændende drøftelser, med de
mange aspekter og forskellige synsvinkler som rådet med sin sammensætning giver mulighed for.
En af de største emner som vi har arbejdet med det meste af året har været kontanthjælpsreformen. Ikke mindst ud fra den store uro det har givet hos mange kontanthjælpsmodtagere
ud fra hvordan de skulle kunne leve op til reformens hovedtema med de 225 timers arbejde
for at kunne modtage hjælpen, og især hvordan de kunne beholde deres bolig, og hvis de
ikke kunne hvordan de så kunne få en ny og billigere bolig. Det politiske formål var, ud over
at forsøge at animere til at finde et stykke arbejde, også dermed at nedbringe udgifterne på
området. Det gav grund til mange og lange drøftelser både i udvalget, men også i befolkningen. Det blev jo ikke nemmere at forstå udfordringen, samtidig med de mange historier om
hvordan pengene fossede ud af Statskassen via SKAT.
Rådet arrangerede derfor et møde med politikere og forvaltningen, ikke for at gøre dem ansvarlig for folketingets beslutninger, men ud fra et ønske om at der lokalt blev et stærk fokus
på hvordan det kunne lade sig gøre at indgå i opgaven med at hjælpe de der blev ramt af
den nye ordning, så de ikke kom i større vanskeligheder end de kunne se sig igennem.
Der har også været behov for at se på nye besparelser på det kommunale budget. Vi kom
dog i den gode situation, at de varslede ekstra besparelser der var lagt op til, på vores område blev taget af budgettet, hvilket var meget væsentligt, ikke mindst set i lyset af de følger
der eventuelt kommer på baggrund af Kontanthjælpsreformen.
Til stor glæde har Kirkens korshær i Slagelse oprettet et nyt og meget mere rummelig varmestue, der er i nye og lyse lokaler. Disse er indrettet og udbygget for ca. 5 millioner kr. fra AP
Møllerfonden. Det har betydet en langt større søgning til de daglige tilbud i form af servering
til små priser men også en række andre omsorgstilbud.
”Stedet” som drives af Menighedsplejen i Slagelse har også gennem året været i gang meden udvidelse af åbningstiderne og dermed aktiviteterne, som blandt andet nu byder på morgenkaffe, og forskellige andre aktiviteter til glæde for vores udsatte borgere.
Det har også været opmuntrende at læse i avisen om succeser i Slagelse kommune på udsatte-området. Ikke mindst en dejlig artikel i sjællandske om succeshistorie med at få langtidsledige i arbejde, ligeledes beskrivelsen om de 100 nye småjob. Så lad os håbe der også
vil komme sådanne historier i 2017.
Rådets deltagelse i udvalgets fællesmøde med institutioner blev
brugt til at brugere fortalte begejstret om hvilke gode oplevelser
de havde haft i samarbejde med medarbejderne og indbyrdes.
Det har også været arrangeret Julefest i lighed med tidligere år forestået af en stor opbakning fra frivillige, men også gennemført
med megen velvillig støtte fra områdernes forretningsdrivende.
En anden glædelig oplevelse har været at se at på kassebon/bilag fra nogle af de store forretninger og kæder, der reklameres
der med hvilke velgørende organisationer de støtter.
På vegne af Rådet for Socialt Udsatte
Bent Jensen
Formand
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1. Budget 2017 – 2020
Rådet for Socialt Udsatte anerkendte i sit høringssvar vedr. budget 2017 – 2020, at Slagelse
Kommune havde behov for at finde besparelser, men advarede mod at gennemføre flere besparelser end de allerede i budget 2016-2019 planlagte besparelser på tilbuddene til kommunens mest udsatte borgere.
Der kom til stor tilfredshed for Rådet ikke yderligere besparelser på tilbuddene i det endelige
budget, men det var et andet tema i det endelige budgetforlig, som gav anledning til Rådet
måtte udtrykke sin ros til Byrådet. I forligs teksten fremgår:
Det skal være en ny tilgang til de svageste ledige, hvor det er åbenbart formålsløst at forsætte indsatsen i forhold til at udvikle arbejdsevnen. Her skal muligheden for at tildele førtidspension anvendes. For borgere med meget begrænset arbejdsevne, skal der iværksættes
indsatser, der muliggør, at borgeren oplever en øget livskvalitet.
Rådet skal gentage rosen til Byrådet og igen fremhæve, at det er meget positivt nyt for en
stor gruppe socialt udsatte borgere, som populært sagt har været fanget i ”hamsterhjulet” år
efter år.
Rådet vil i 2017 med stor interesse følge op på resultaterne af den nye tilgang.

2. Dialogmøde om kontanthjælpsloft v/ Hanne Thomsen og Bent
Jensen
Den 21. september 2016 inviterede Rådet for Socialt Udsatte til dialogmøde om Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen.
Til mødet var inviteret Udvalgsformand Anders Kofoed, Handicap og Psykiatriudvalget og
Udvalgsformand Helle Jacobsen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, samt centercheferne; Jens Højlund fra Center for Arbejdsmarked og Integration, Berit Vilsbøll fra Center for
Børn og Familie og Thomas Knudsen fra Center for Handicap og Psykiatri.
Ud over rådets egne medlemmer var også inviteret repræsentanter for de respektive forvaltninger og institutioner og frivillige organisationer, der arbejder med Rådets målgrupper.
Baggrund var at kontanthjælpsloftet – eller rettere de nye kontanthjælpsloft - trådte i kraft 1.
april 2016, dog således at loftet over udbetalinger og 225 timers reglen blev udmøntet fra
1.oktober 2016. Oprindeligt var det hensigten, at det skulle give de borgere, der risikerede at
blive ramt, mulighed for at tilpasse sig – søge og opnå job, flytte til billigere bolig eller lignende. Men hen over sommeren blev det klart, at de der blev skåret i boligsikring, først ville
blive oplyst om de eksakte beløb 14. dage før, nemlig 15.september 2016. På samme måde
med 225 timers reglen. Da man fra lovgivers side ikke havde undtaget aktivitetsparate fra
225 timers reglen, skulle hver enkelt sag gennemgås med henblik på, om borgeren var omfattet af reglen.
Alt i alt betød masser af nye regler kombineret med mangel på eksakt viden, at Rådet ønskede sikre et fælles videns grundlag. Mødet satte derfor rammerne for en dialog om, hvordan konsekvenserne af de nye lave ydelser håndteres, og hvordan man kan imødekomme
en national beslutning, så det passer med de udfordringer der er lokalt i Slagelse Kommune.
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Rådets medlemmer bidrog med ekspertviden via 3 korte indlæg om
Hvad er kontanthjælpsloftet (faktisk er der 23 forskellige lofter”) og hvad er 225-timersreglen? v/ Merete Keis Schrøder, Rådet for Socialt Udsatte
Udsættelse af sin bolig - Hvordan foregår en udsættelse? Herunder 3 case budgetter v/
Søren Krainer, Team 99 og medlem af Rådet for Socialt Udsatte.
Der er ingen måder at omgå kontanthjælpsloftet på – derfor handler det om, at løfte borgerne ud af kontanthjælpen. Hvilke veje er der ud af kontanthjælp? v/ Hanne Thomsen
Det var væsentligt for Rådet, at det netop blev et møde, hvor vi fik fælles viden og nye idéer
– fremfor en debat for og imod kontanthjælpsloftet. Mødet var derfor efter ekspertbidragene
bygget op som en spørgearena. På mødet blev deltagerne derfor inddelt i grupper og fik mulighed for selv at formulere flere spørgsmål, men også medvirke til svarene. Formen betød at
der på tværs af mødedeltagerne skete en meget frugtbar udveksling af både viden og ideer
på tværs af de respektive forvaltninger og institutioner og frivillige organisationer.
Rådet for Socialt Udsatte var meget glade for det konstruktive møde, og planlægger at mødet følges op i 2017 med en status på konsekvenser af kontanthjælpsloftet og 225 timers
regler i Slagelse Kommune – en intention, som blev bekræftet af udvalgsformændene.

3. Dialogmødet i Odense v/ Paul Visby
Det årlige dialogmøde mellem det nationale, Rådet for Socialt Udsatte, og de lokale udsatteråd blev i år afholdt den 8. juni og igen i år lagde mødecenter Odense lokaler til.
Mødet blev indledt med en velkomst ved formanden for det nationale Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, der bl.a. fortalte, at der nu er oprettet udsatteråd i 32 kommuner, og at
der er 3 nye på vej. På mødet var der repræsentanter for 21 lokale udsatteråd. Formanden
kom i sin velkomst også lidt om kontanthjælpsloftet og regeringens mål for social mobilitet,
som social- og indenrigsminister Karen Ellemann netop har sat i søen. Der er i den forbindelse nok for såvel det nationale som de lokale udsatteråd at tage fat på.
Temaet for dialogmødet var brugerinddragelse bredt set, og det første indslag var en præsentation af det nationale udsatteråds undersøgelse af de psykosociale indsatser, som blev
præsenteret i det nationale udsatteråds årsrapport. Undersøgelsen blev præsenteret af Jørgen Anker, SUS (Socialt Udviklingscenter), som havde stået for undersøgelsen. Undersøgelsen er foretaget i 3 kommuner, nemlig Fåborg-Midtfyn, Holstebro og Gladsaxe. Indslaget bestod af en gennemgang af den mere tekniske fremgangsmåde, og hvad undersøgelse kan
bruges til, hvilket gav en rigtig god drøftelse om bl.a. validiteten af en sådan undersøgelse.
Efterfølgende berettede 2 medlemmer af Holstebro udsatteråd, Ann Martin og Dennis Østergård, om Holstebro udsatteråds tilblivelse og arbejde. Udsatterådet i Holstebro består udelukkende af brugere og frivillige. Kun sekretæren er ansat (kommunalt). Rådet har møde ca.
hver 14. dag, men mere uofficielt hver uge. De har et rigtigt godt samarbejde med politikerne
i kommunen. Udsatterådet har bl.a. indstiftet en udsatte-pris, der uddeles en gang om året,
ligesom de arrangerer en årlig markedsdag.
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Den efterfølgende diskussion viste, at der er en meget stor forskel på udsatterådenes sammensætning og arbejdsform. Men fælles for udsatterådene er, at man på den ene eller anden måde arbejder med at formidle brugernes viden og ønsker videre til de politiske beslutningstagere, og at stort set alle udtrykte tilfredshed med den måde man var sammensat og
arbejder på. Fra flere sider blev der peget på, at man skal huske, at ikke alle socialt udsatte
er brugere, og at det er udsatterådenes opgave at være talerør for alle udsatte grupper. Endelig blev der nævnt, at det nationale Rådet for Socialt Udsatte burde rejse krav om, at udsatteråd i kommunerne blev gjort lovpligtigt, hvilket Jann Sjursen lovede de centralt vil arbejde videre med.

4. Studietur til Guldborgsund v/ Bent Jensen
Rådet for Socialt Udsatte i Slagelse Kommune har skabt tradition for, at arrangere en årlig
studietur, hvor de inviterer medlemmer af Handicap og Psykiatriudvalget og andre kommunale nøglepersoner på udsatte området med.
Formålet med studieturen er at få ny viden og inspiration til det videre arbejde på udsatteområdet i Slagelse Kommune. Rådet vælger hvert år et tema for studieturen som de finder
aktuelt. I år er temaet for studieturen den arbejdsmarkedsrelaterede indsats for de mest udsatte borgere og tværgående miljøer, hvor fællesskabet opstår omkring aktiviteten og den
enkelte deltagers interesse - og ikke i forhold til en bestemt målgruppeindplacering.
Turen gik i 2016 til Guldborgsund kommune. I Guldborgsund kommune er der et tæt og udbygget samarbejde med det private erhvervsliv omkring den arbejdsmarkedsrelaterede indsats for de mest udsatte borgere. Desuden er der inden for de kommunale beskæftigelsestilbud er der etableret en række tværgående miljøer.
Center for Socialområdet i Guldborgsund havde planlagt et spændende program for studieturen.
Vores første besøg foregik på Besøg på Sæbefabrikken, Århusvej 5, 4800 Nykøbing F hvor
der er ca.60 ansatte hvoraf de 20 er personer indenfor gruppen af socialt udsatte. Det var
blandt andet muliggjort ved at der var en afdeling hvor der var satset på at maskinerne var
halvautomatiske, og derved havde behov for at der var personer som kunne lægge materialer i maskinen og tage det færdige produkt væk fra maskinen. Der var en dejlig stemning på
denne afdeling.

Foto: Sæbefabrikken
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På trods af at det var en anderledes afdeling, deltog de som arbejdede på afdeling på lige
fod i det personalepersonalemæssige samvær med de øvrige ca. 40 medarbejdere på virksomheden. Det gjaldt samarbejdsmøder og Julefrokost m. v. Det var interessant at høre virksomhedens daglige leder fortælle om, hvordan han, som relativ ny leder, oplevede situationen på Virksomheden som han oplevede stadig i udvikling. Eksempelvis havde det tidligere
været sådan at hvis der var besøg på virksomheden, så havde man holdt de udsatte lidt i
baggrunden, det var nu ændret væsentligt idet der er kommet en positiv holdning til det at
tage et socialt ansvar, hvorfor det nu var noget man gerne viste frem.
Det næste besøg var på beskæftigelsestilbuddene på matriklen Saxenhøj – hvor der bl.a. vil
være besøg på Den økologiske besøgsgård, Gårdbutik og Gartneri. Vi fik en spændende tur
guidetur af leder Sascha Helsengren Hansen igennem de forskellige tilbud og fik fortællinger
fra både personalet og fra borgere i den beskyttede beskæftigelse.

Foto: Den økologiske besøgsgård, Guldborgsund Kommune.
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5. De gode historier
5.1 Historien bag ”Stedet” under Slagelse menighedspleje v/ Anne
Gro Hansen
Slagelse menighedspleje et historisk rids
Menighedsplejens arbejde i Slagelse begyndte med et enkelt menneske, der besøgte syge
og ensomme i byen og blev kontakten til menighederne og menighedslivet.
Siden blev det et helt konkret herbergs arbejde først i Sct. Mikkelsgade 7, som for 25 år siden blev ændret til at være Caféarbejde i Løvegade 10. Her var der bedre lokaleforhold end i
Løvegade 8, hvor ’Stedet’ holder til nu. I Løvegade 10 var der fortsat overnatningsmuligheder
for hjemløse, og det var bolig for den daglige leder.
Løvegade 8:
Kaffestuen fik ringere vilkår, men frivillige har alligevel mestret at føre Kaffestuen helt frem til
2016, hvor Menighedsplejens bestyrelse med opbakning fra de fire sogne gerne vil, at åbningstiden udvides sådan, at ’Stedet’ kan blive et mødested for flere mennesker i løbet af en
dag. ”Et sted at være sammen med andre, et sted at søge hjælp”, som det blev beskrevet i
1992, hvor samarbejdet mellem de fire sogne udmøntede sig i et årligt økonomisk bidrag fra
hvert sogn. Dette bidrag har siden dækket driften af ’Stedet’ og aflønnet leder, ansat 15 timer
ugentligt.
Hvad er Menighedsplejen?
Menighedsplejen har i over 100 år været kirkens udadvendte praktiske omsorg for mennesker, som af den ene eller den anden grund ikke får dækket:
Behov for at være i relationer.
Behov for at udvikle sig.
Behov for at være en del af livet i samfundet på trods af sorg, tab, ensomhed, modgang i livet af den ene eller den anden art.
Behov af helt basal karakter som mad og drikke, et trygt sted at være.
Disse behov imødekommes ud fra et kristent menneskesyn.
Menighedsplejen ønsker at være der, hvor mennesker er, og har derfor i mere end 35 år været et sted i Slagelse bymidte, hvor man kan møde varme, forståelse og få nogen at tale med
over en kop kaffe og et stykke brød.
Er der brug for mere praktisk hjælp, kan kontakt til Blækspruttetjenesten i Slagelse formidles.
Hvad er ’Stedet’?
”Stedet” er et mødested i Slagelse midtby, der drives af Menighedsplejen i Slagelse.
Menighedsplejen er et samarbejde mellem de fire bysogne: Nørrevang, Sct. Mikkels, Sct.
Peders og Antvorskov sogne i Slagelse. ’Stedet’ og Blækspruttetjenesten er en del af menighedernes synlige diakoni.
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’Stedet’s helt centrale omdrejningspunkt har altid været Kaffestuen og de frivillige medarbejdere, som forestår de daglige åbningstider i Kaffestuen.

Foto: Bent Jensen

Menighedsplejen i Slagelse er medlem af De Samvirkende Menighedsplejer, hvorfra der
hentes inspiration gennem forskelligt materiale og gennem kurser for frivillige, der tilbydes
året rundt.
Udgangspunktet er altid, at nogen bliver bevæget af at få øje på, hvad der gemmer sig bag
ved menneskers facader og rækker en hånd frem. For 100 år siden skete alt menighedsarbejde via et enkelt menneske, diakonissen, hjemmesygeplejersken. I dag opbygges fællesskaber, der kan yde meget mere, når vi forstår, at ingen kan alt, men sammen kan vi meget.
Og vi kan gæstfrit åbne ’Stedet’s døre flere timer i døgnet, når behovet viser sig. Vi ønsker
ikke at være tilskuere til bylivet, men at involvere os i det daglige liv.

5.2 Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse i nye rammer v/ Hanne
Merete Pedersen
2016 har for Kirkens Korshær Slagelse været et spændende år. Kort før nytår 2015 fik vi svar
på vores ansøgning om fondsmidler fra Den A. P. Møllerske støttefond til ombygning af lokalerne i det tidligere Punkt 1 på Sdr. Stationsvej 2 midt i Slagelse by.
Hen over vinteren tog planerne form og 18. maj på en dejlig solbeskinnet dag kunne vi endelig
slå dørene op i vores nye hus. Her kunne vi byde indenfor på de små 900 kvadratmeter, som
nu var blevet ramme om vores sociale arbejde, med varmestue, aktivitets rum, hvilerum, klinik
og på førstesalen også mødelokaler og kontor.
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Foto: Flemming Jantzen, Korshærsleder

Vi var meget spændt på, hvordan modtagelsen ville blive både fra vores brugergruppes side
og fra byens side. Helt enkelt kan vi sige, at vi er overvældet. På dagen blev huset fyldt og det
helt bogstaveligt. Rigtig mange lagde vejen forbi og sådan har det næsten været siden. Vi får
stadig besøg af folk fra området, som gerne vil høre lidt mere om hvem og hvad vi er. Det er
vi meget glade for, fordi vi også oplever at mange kommer og gerne vil bidrage med konkrete
donationer af kontante bidrag, råvarer og andre donationer, som kommer vores brugere til
gavn. Endvidere er der også kommet flere personer, som gerne vil være frivillige ind direkte
fra gaden.
Det er virkelig rart at vi på denne måde har kunnet forøge gruppen af gode frivillige, for vi har
oplevet en forøgelse af vores brugergruppe, som er så stor, at vi ved optælling i oktober 2016
havde et gennemsnitligt dagligt besøgstal, som var nået til ca. 35 personer, hvilket var en
markant stigning fra vores gennemsnitlige besøgstal i Herrestræde på vores gamle adresse.
Her havde vi i oktober 2015 ca. 20 daglige besøgende og i april 2016 ca. 25 daglige besøgende. I en netop overstået tælleuge her midt i marts kan vi konstatere at det gennemsnitlige
daglige besøgstal nu er på ca. 50 personer og vi havde i den givne uge besøg af 90 forskellige
personer. Vi er glade for vores nye rammer og vi er glade for det gode samarbejde med Slagelse Kommune om at finde den bedst mulige hjælp og støtte til byens og kommunens socialt
udsatte. Derfor har vi også indrettet huset, så det er enkelt at finde en niche, hvor man kan
finde en plads til en samtale evt. med en kommunal medarbejder, så vejen ind i det offentlige
system bliver lidt enklere. Man kan blive tilset af gadesygeplejersken, hvile sig, få varm mad
eller en madpakke med, man kan tage bad, få vasket sit tøj, hygge sig med en aktivitet fx i
vores værksted i kælderen, spille billard eller bordtennis. Der er også mulighed for at komme
på nettet og på den måde kunne fx søge bolig eller udfylde forskellige blanketter, som det er
nødvendigt at kunne og hos os, kan man også få hjælp til at få det til at lykkes.
Vi har fastholdt vores åbningstider med åbent i hverdagene fra 9.30-15.00 – og her i vinterperioden har vi forsøgsvis haft søndagsåbent fra 10.00-14.00, hvilket vi kun har kunnet, fordi vi
har fået flere frivillige, for vi er fortsat samme antal lønnede medarbejdere. Disse søndage har
vist sig at være en succes, fordi vi har haft en besøgstal mellem 25-35, som har kunnet få
smørrebrød og socialt samvær på en dag i ugen, hvor der ikke er mange andre tilbud.
Samlet set får de tre Varmestuer i Kirkens Korshær i hele Slagelse Kommune, i hhv. Korsør,
Skælskør og Slagelse gennemsnitligt 90 daglige besøg af udsatte borgere.
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5.3. Weekendtur med Ringen - mødet med ”gadens stemmer” v/Mogens Lindstrøm
Ringen i Slagelse, stedet der giver hjælp til selvhjælp for mennesker der vil stoppe et alkoholmisbrug, var på en meget alsidig weekendtur til København fra den 14. til 16. oktober
2016.
Weekendturen med det alkoholfrie netværk Ringen, var med til at sætte fokus på noget andet end alkoholen. Med base på Cabinn City i centrum blev der givet lærdom, sat tanker i
gang og oplevelser af en karakter, som bare var fantastiske og næsten uvirkelige for nogle.
Der var skruet op for blusset, så der var noget for alle deltagere.
Fredag startede ud med en kanalrundfart med bølgegang og aftenen blev brugt på Københavns kulturnat. Allerede denne første aften tegnede der sig en ekstraordinær oplevelsesglæde hos deltagerne. En af de nye i Ringen fortalte, at det var 13 år siden, at han havde
været på noget der mindede om en ferie, så han var allerede fyldt op med mange gode indtryk og glæde for fællesskabet.
Lørdag formiddag var der rundtur på Vesterbro. Rundturen var guidet tur med en af ”Gadens
Stemmer”. ”Gadens Stemmer” er en socialøkonomisk virksomhed for mennesker, som det
ordinære arbejdsmarked ikke formår at rumme. De arbejder for at skabe meningsgivende beskæftigelse, øget livskvalitet og at bringe den enkelte tættere på uafhængighed af offentlige
ydelser. Guiderne i ”Gadens Stemmer” har alle en unik og barsk livshistorie fra kanten af
samfundet. De fortæller om hjemløshed, stofmisbrug, alkoholisme, bandekriminalitet og prostitution.
Ringen havde valgt ”Gadens Stemme” Sami og en tur med
hende som guide på Vesterbro. Vi fik set Halmtorvet, Kødbyen, Istedgade og vi fik fortalt om fixerum, væresteder og vi
fik en guidet tur i hendes fortid i 90’erne, hvor hun solgte stoffer og blev ’dødens købmand’.
Sami er vokset op med narkotika og alkohol hos forældrene.
I en tidlig alder mistede hun begge sine forældre inden for
kort tid – faren til selvmord og moderen med en nål i armen.
Hun blev selv hjemløs alkoholiker i en tidlig alder, og begyndte at sælge stoffer på gaden.
Sami har nu været stoffri i 7 år og alkoholfri i 1 år. Hun har
kæreste og hun og hun har fået en tro på det gode liv.
Der var en god forståelse og god indbyrdes snak mellem
Ringens deltagere og Sami. Turen blev afsluttet med en kop
varm kaffe eller kakao, og derefter blev gruppen splittet op. Nogle var til Halloween i Tivoli,
en tur i Torvehallerne, en tur på Glyptoteket eller lidt Shopping. Gruppen mødtes igen klokken 19 til fællesspisning.
Foto: Sami ved mindested

Dagen efter gik turen til Christiansborg Slot og De Kgl. Repræsentations-lokaler. Vi fik rundtur med guide der vidste os de storslåede sale og gemakker, der bliver brugt til de officielle
arrangementer med Dronningen.
Sidste stop på turen var på Politimuseet, på den gamle station 6. Vores guide var pensioneret kriminalbetjent fra Rejseholdet, og berettede i to timer om politiets historie. Der var mange
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spændende og sjove anekdoter gennem rundvisningen, og et par fif om, hvordan man kunne
undgå at blive pågrebet. Dem lovede vi selvfølgelig ikke at give videre.
Alle deltagere fra Ringen kom hjem til Slagelse sidst på eftermiddagen søndag. Det var med
lys i øjnene og udmattelse i hjernen, grundet alle de mange nye indtryk.
Denne weekend var med til at inspirere medlemmerne til selv at udfordre alle de spændende
oplevelser, som der er lige uden for døren. Denne tur er en del af Ringens grundidé om, at
”det skal ikke være kedeligt at være ædru”. Når Ringen er på tur, så kan det ikke kun betegnes som en hyggetur. Det er en tur der kan være lige det, der gør at proppen sættes forsvarligt i flasken, og at livet er noget der vælges til, og ikke fra.

5.4. Nødherberg på Toften v/ Eva Larsen
For anden vinter i træk har der været opstillet vogn med nødherbergspladser på Toften. Man
kan på Toften se, at der er blevet et større kendskab til at denne mulighed findes, idet man
har haft overnattende stort set hver nat i hele perioden, uden at der har været fyldt op på noget tidspunkt. Så vidst muligt sørger man for, at de der kommer får et rum for sig selv.
Overnatning er gratis for brugeren, mens kommunen betaler 150 kr.pr. nat blandt andet for
rengøring. Mange af de der har overnattet har været inde og få morgenmad og måske et
bad, inden de gik igen. Et par stykker har fået reelt ophold på Toften.
Nødherberget er åbent kl. 22.30 til 07.30 fra 1. december til 31 marts. Da der ikke er krav
om, at brugerne oplyser navn og cpr.nr., har det været svært at sige noget om, hvem der benytter herberget, og hvorvidt de samme kommer mange gange. Eller hvor mange forskellige
der har benyttet det.

6. Gennemgang af høringssvar
Rådet har i løbet af året 2016 tilkendegivet sin mening i forskellige høringer.
Det første høringssvar blev udarbejdet i forbindelse med en kvalitetsrapport for skoleområdet
2014-2015. Rådet ville gerne skærpe beslutningstagernes opmærksomhed på elevernes opmærksomhed på elevernes skolegang. Rådet tilkendegav at være bekymret for, at de elever
der ikke er bogligt begavet ikke får det maksimale ud af deres skolegang. Rådet mente, at
skolen med fordel kunne vægte ikke-boglige fag mere i udskolingsdelen så man havde mulighed for at tilgodese de elever der vælger andre uddannelser/arbejde end de boglig stærke
elever. Rådet ville mene, at resultatet ville være et bedre udbytte for eleverne, bedre trivsel
og bedre ”aflevering” af eleverne til ungdomsuddannelserne.
Samtidig ønskede rådet at skærpe interessen hos potentialet hos forældrene. Iværksættelse
af ’forældrekurser’ med henblik op at forældrene kan understøtte børn effektivt og i så lang
tid som muligt. Kurset kunne placeres i det sidste år, deres barn går i børnehave og alligevel
er i en forberedelsesproces til skolen. Næste kursus kunne så placeres før mellemtrinet eller
lign.
Det andet høringssvar blev afgivet vedrørende kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug. Rådet anbefalede i denne forbindelse, at Rusmiddelcenter Slagelse overvejede, at
skærpe kvalitetsstandarden, så den fremstår mere forståelig, overskuelig og relevant for kvalitetsstandardens målgruppe.
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Derudover, ville rådet gerne bemærke, at det i kvalitetsstandarden fremgår at stofmisbrugsbehandling rummer tilbud om støttekontaktpersons indsats og socialpædagogisk efter SEL
§85, men ikke hvordan disse indsatser anvendes.
Det tredje høringssvar blev afgivet i forbindelse med kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning, træning og sygepleje. Rådet
mente, at kvalitetsstandarden bærer præg af, at være gennemarbejdet. Rådet forstod, at
kvalitetsstandarden skal ramme forskellige målgrupper, men ville gerne påpege at fagsprog
til tider kunne blive dominerende.
Rådet savnede en mere brugervenlig indgang f.eks. ”sådan forbereder du dig til en visitationssamtale”, hvor gode råd kunne anføres. Rådet forslog, at der blev indsat link til ”fællessprog 2”.
For rådet var det væsentligt, at kvalitetsstandarder skaber tilstrækkelig forståelse, uddannelse og fleksibilitet til at kunne rumme og give målrettede tilbud til særligt udsatte borgere.
I efteråret blev det fjerde høringssvar afgivet vedr. forebyggende og sundhedsfremmende tilbud.
Rådet var tilfredse med, at tilbuddene spredes ud i kommunen. Rådet foreslog, at tilbuddene
spredtes yderligere ud, og at der kunne afholdes åbent hus arrangementer på steder, hvor
der var eksisterende naturlige rammer for at fortsætte i netværk, og at der i forhold til særligt
”sårbare borgere” overvejedes at afholde åbent hus arrangementer i kommunens varmestuer.

7. Nye medlemmer i Rådet
I løbet af 2016 er følgende medlemmer udtrådt:
Rusmiddelcentrets repræsentant Martin Freitag udtrådte i juni 2016 og i stedet indtrådte Leif
Vestergaard – opsøgende gademedarbejder fra Rusmiddelcentret. Ved udgangen af 2016
overgik Leif til ny placering under Toften, hvorfor Rusmiddelcentrets repræsentant i Rådet i
2017 er Line Christoffersen.

8. Fokusområder i 2017 v/ Bent Jensen.
Ved årets udgang evaluerer Rådet for Socialt Udsatte deres arbejde i det forgangne år, og
fastlægger hvilke temaer de ønsker at særlig fokus på i det kommende år. Rådet har besluttet at følgende temaer for 2017:
Dialog med borgerne i Slagelse Kommune om socialt udsathed.
Beskæftigelsesindsatsen i forhold til social udsatte hos Slagelse Kommune.
Forebyggelse/sociale investering på udsatte området generelt.
Stofmisbrugs- og alkoholbehandlingen hos Rusmiddelcentret i Slagelse Kommune.
Evaluering af rådets sammensætning og virke i den forgangne valgperiode.
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Bilag: Oversigt over medlemmer af Rådet for Socialt Udsatte 2016

Bent Jensen, formand
Udpeget af udvalget for Handicap og Psykiatri
Mogens Lindstrøm, næstformand
Ringen, Selvejende alkoholfrit værested
Hanne Thomsen
Boligorganisationerne i Slagelse Kommune
Rikke Melau
Bedre psykiatri
Søren Krainer
Opsøgende medarbejder, Socialpsykiatrisk
Center Slagelse
Paul Visby
Kirkens Korshær
Diana Madsen
Borgerrepræsentant
Solveig Didriksen
Røde Kors
Gorm Hermind
Borgerrepræsentant
Merete Keis Schrøder
ForældreLANDSforeningen FBU
Susanne Moos
SAND - De hjemløses Landsorganisation
Eva Larsen
Bestyrelsen Forsorgshjemmet Toften
Martin Freitag (Januar – Juni 2016)
Leif Vestergaard (Juni – december 2016)
Line Christoffersen(2017)
Rusmiddelcenter Slagelse
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