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Opsamling på møde med Udsatterådet ift. genopstartspakken på 1 mio.
målrettet varmestuer og sociale udsatte
Undertegnede startede med at orientere om FSU’s godkendelse af forslaget om ændret forretningsorden.
Udsatterådet var særdeles glade for opbakningen.
Ift. beslutningen om 1 mio. i genopstartspakke til området, blev det foreløbige udkast fremlagt med en
præcisering af, at udvalget ønskede at høre Udsatterådets samlede vurdering, også såfremt man var uenig
i prioriteringer på de enkelte punkt, enten ønskede forskydninger i beløb, eller at poster blev taget helt ud
eller bragt ind.
Der var stort opbakning til prioriteringerne, som Udsatterådet samlet vurderede som gode og
hensigtsmæssige, og der ønskedes ingen ændringer.
Samtidig var Udsatterådet meget tilfredse med at kunne råde over de sidste 100.000 kr.
Disse 100.000 kr. ønskes brugt i forlængelse af ”Ensomhedspuljen”, og til konkrete aktiviteter, som
Udsatterådet træffer beslutning om i dialog med CSI’s ledelse og sekretariat. Der var umiddelbart følgende
eksempler på aktiviteter, som kunne indgå:






Gåture med indlagte aktiviteter
Minigolf
Tur i ZOO
Aktiviteter op til byrådsvalg
Deciderede udflugter med bus

Udsatterådet ønsker dog at kunne lave et grundigere afdækningsarbejde, så udmøntningen af de 100.000
kr. først konkretiseres efter dialog med rådets bagland, herunder også LVS (foreningen af danske
væresteder) ift. både at afdække lokale behov og få inspiration fra andre relevante parter. Men under
overskriften at modvirke ensomhed i forlængelse af Covid-19, og søge at etablere udbyggede
fællesskaber.
Der var i Udsatterådet fokus på, at succes for den slags aktiviteter ville afhænge af, at det var håndholdt fra
fx væresteder og Bo- og Gadeteam. Det blev i den forbindelse drøftet, om midlerne, der blev givet til
væresteder, kunne ses i sammenhæng hermed, så der var ekstra ressourcer til den håndholdte indsats af
aktiviteter til at modvirke ensomhed og udbygge fællesskaber.
Det blev i den forbindelse også drøftet, om bypedelordningen kunne udvides, således at den også i denne
forbindelse fik karakter af ”peer to peer”, hvor borgerne selv understøttede samling i fællesskaber på tværs
efter nedlukningen. Dette ligeledes som et element, der ønskedes afdækket yderligere.
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