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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes. Stephanie Moselund ønsker et punkt under ’evt.’ vedr. Recovery Bulls

2. Fremdrift v. Camilla Ottesen og Per Andersen
Camilla og Per orienterer om Fremdrift, der er et nyt tilbud ved Ældre- og Handicapforvaltningen (myndighed). Stedet ligger i Prinsensgade. Der er åbent i dagtimerne mandag til fredag, og der har siden oktober
2019 været tilknyttet 60 brugere.
Fremdrift henvender sig til førtidspensionister, der er visiteret til, eller ansøger om bostøtte (§85 og 82a).
Borgere kan ikke blive tilknyttet stedet, hvis de allerede er i gang med et bostøtteforløb. De borgere, der
tilknyttes stedet, må gerne have et misbrug, men de må ikke være påvirkede, når de er på stedet.
For at blive bruger skal man have behov for hjælp til hverdagsproblemer som fx ensomhed, angst og isolation. Man skal desuden være motiveret for at arbejde med sine problemer.
Som bruger kan man være tilknyttet tilbuddet i et halvt år. Herefter kan man fx modtage bostøtte og blive
tilknyttet et dagtilbud.
Ved Fremdrift arbejdes der med udgangspunkt i forebyggelse og rehabilitering. Brugerne kan medvirke i
følgende (overordnede) aktiviteter:


Workshops (Gruppeforløb med 2-6 brugere, som mødes 1 gang ugentligt i 2 timer. Forløb har en
maks. varighed på 16 uger. Der arbejdes fx med kropsæstetik (lær gennem kroppen), virtuel reality og jeg-identitet)



Individuelle samtaler



Brobygning (Fremdrift kan fx hjælpe brugerne med brobygning til frivillige organisationer (fx Recovery Bulls) og til boligforeninger eller andre kommunale tilbud)

Bjarne Hansen efterlyser foldere om Fremdrift, som Udsatterådets medlemmer kan lægge ud på de forskellige varmestuer. Det aftales, at:


Camilla sender foldere til Lise, som videreformidler dem til Udsatterådet.

3. Nyt forskningsprojekt v. Vibeke Graven
Vibeke præsenterer det nye forskningsprojekt, som handler om håb og behov blandt socialt udsatte borgere, der er syge og/eller døende og modtager palliativ behandling (en lindrende indsats).
Forskning viser, at den reelle adgang til sundhedsvæsenet ikke er ret god for socialt udsatte borgere.
Dette skal der gøres noget ved. Derfor er det væsentligt at få skabt noget viden om, hvad der skal til for
netop at skabe en bedre, reel adgang. En del af den viden skal handle om, hvilke håb socialt udsatte borgere har til livet og herunder til palliative livsfaser, og hvad det er for hverdagsproblemer, der kan være i
livet og i forbindelse med døden.
Vibeke vil rigtig gerne tale med nogle fra Udsatteområdet om disse emner. Hun samarbejder allerede
med Kirkens Korshær og Bo- og Gadeteamet om at skabe kontakter til udsatte borgere, men det vil være
godt, hvis Udsatterådet kan hjælpe med det samme.
Carsten Engelbreth og Henrik Kromann fortæller lidt om deres tanker ift. palliativ behandling.
Blandt de tilstedeværende medlemmer af Udsatterådet er der enighed om, at Vibeke er meget godt dækket ind ift. at skabe kontakt til borgere via Kirkens Korshær og Bo- og Gadeteamet; stedernes medarbejdere har kontakt til rigtig mange af de socialt udsatte, som opholder sig i Aalborg Kommune.
Carsten vil gene interviewes af Vibeke, og dette aftales indbyrdes mellem de to. Det aftales desuden, at:


Vibeke vender tilbage til Udsatterådet, når hun er kommet lidt længere i sin forskning, og hvis hun
har brug for sparring og yderligere samtaler med rådets medlemmer.

4. Kort evaluering af Udsattedagen 2019
Udsattedagen 2019 er ikke blevet evalueret endnu, fordi der ikke har været medlemmer af SAND Nordjylland tilstede til Udsatterådets møder i efteråret 2019.
Der er ikke nogle af de tilstedeværende rådsmedlemmer, som har kommentarer til Udsattedagen. Lise
fortæller, at hun har hørt flere sige, at det var en god dag.
Harald Gjersøe oplyser, at SAND Nordjylland gerne vil stå for dagen igen i år. SAND Nordjylland vil gerne
gøre dette i samarbejde med andre, interesserede organisationer og enkeltpersoner.
Benny Moesgaard påpeger, at Udsatterådet sidste år har formuleret et notat med anbefalinger til fremtidens Udsattedage. I den forbindelse havde Udsatterådet nedsat en arbejdsgruppe (bestående af Benny,
Harald og Henrik), som på et møde d 29. april 2019 skulle formulere anbefalingerne. Benny var imidlertid
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den eneste, der dukkede op til mødet (Lise var der som referent). Dette betyder, at de formulerede anbefalinger alene bygger på Bennys oplevelser og vurderinger.
I notatet lyder det således:
”Udsatterådet i Aalborg Kommune repræsenterer bredt forskellige interesser, synspunkter og ressourcer på det ålborgensiske udsatteområde. Fremover bør Udsatterådet være arrangør og koordinator af
i Aalborg Kommune. Dette vil medvirke til at sikre:



At Udsattedagen er et arrangement, hvor alle socialt udsatte borgere og samarbejdspartnere
på det ålborgensiske udsatteområde har mulighed for at komme til orde.
At Udsattedagen forankres i rummelighed, åbenhed og dialog.

Udsattedagen bør planlægges og afholdes gennem et tæt samarbejde på tværs af Udsatterådet og de
forskellige, lokale organisationer og interesser.
De hjælpeorganisationer, interesseorganisationer og enkeltborgere, der ønsker at deltage, bør aktivt
løfte opgaven sammen med arrangøren, som er Udsatterådet. Efter evne bør alle dermed tage et ansvar
og yde en indsats såvel før som under og efter hvert arrangement.” (eDoc: 2018-093433-16)
Lise fortæller, at notatet er sendt til centerledelsen i Center for Sociale Indsatser. Det aftales, at:


anbefalingerne gensendes sammen med SAND Nordjyllands ønske om igen at stå for dagen.



Udsatterådet og SAND Nordjylland hører nærmere, så snart der er nyt fra centerledelsen.

5. Gensidig orientering
Lise: Efter fællesmødet mellem Udsatterådet og Gadeteamet d. 17. februar 2020 har Gadeteamet ombestemt sig ift. at skrive en fælles anbefaling om, at der ansættes flere støtte- og kontaktpersoner på udsatteområdet i AAK.
På vegne af Udsatterådet (og som oprindeligt aftalt på Udsatterådsmødet i januar 2020) har Lise derfor
formuleret et notat, som alene indeholder rådets anbefalinger. Dette udleveres på mødet, og Lise beder
om, at eventuelle kommentarer og rettelser sendes til hende i løbet af et par dage.
Det aftales, at:


det endelige notat derefter sendes til Udsatterådet og Familie- og Socialeudvalget.

Lise: Kofoeds Skole har på vegne af Peter Joelsen fra Udsatterådet sendt en mail til Lise med input til rådet. Listen deles ud på mødet, og det aftales, at:


Peter opfordres til at tage punkterne op på det Udsatterådsmøde til efteråret, hvor rådet skal formulere forslag til dagsordenpunkter til det årlige fællesmøde med Familie- og Socialudvalget.

Stephanie: Recovery Bulls Aalborg ønsker et plads i Udsatterådet. Der er enighed om at byde Recovery
Bulls velkommen med en plads. Det aftales derfor, at:


Recovery Bulls fremadrettet har en plads i Udsatterådet.
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Stephanie vil være foreningens repræsentant. Dette betyder, at Café VæXt ikke længere har en repræsentant, og det aftales, at:


Lise kontakter Café VæXt for at høre, om stedet kan/vil finde en ny repræsentant blandt gæsterne.

Bjarne: Bjarne orienterer om en hændelse på Hjerterummet, hvor politi sætter en kvinde, der tydeligvis
har det meget dårligt psykisk, af ved værestedet, selvom der er lukket og ikke er personale tilstede, som
kan tage sig af hende.
Blandt de tilstedeværende rådsmedlemmer er der enighed om en dyb undren ift., at der er sket en så
uheldig håndtering af sagen. Udsatterådet ønsker derfor at udtrykke bekymring og samtidig opfordre til,
at samarbejdet mellem politi, sygehusvæsen og kommune forbedres. Det aftales, at:


Lise Videreformidler denne bekymring til centerlederen v. Center for Socialt Udsatte
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