DIALOGMØDE REPORTAGE
Den 7. juni 2018 afholdt Rådet for Socialt Udsatte det årlige dialogmøde for lokale
udsatteråd, hvor mere end 80 personer fra 25 forskellige udsatteråd deltog. Årets
dialogmøde var det første siden kommunalvalget, og da udsatterådene følger
kommunalvalgsperioden, var de fleste af rådene ny-sammensatte. Derfor stod
inspiration og erfaringsudveksling øverst på dagens agenda. I år var der afsat masser
af tid til at få talt med hinanden på kryds og tværs af udsatterådene om, hvordan
man kan få indflydelse og sætte socialt udsatte på den lokalpolitiske dagsorden.
Dagen bestod af inspirationsoplæg fra tre forskellige udsatteråd, hvor
rådsmedlemmer delte ud af deres oplevelser og erfaringer som oplæg til debat ved
bordene.
Formand for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen bød velkommen, og herefter blev
sangen til de lokale udsatteråd ”Vi er de stemmer I ikke vil høre” sunget.
Gratis tandeftersyn og udsattecafé
Efter velkomsten blev ordet givet til Claus Sigesmundsen og Daniel Rasmussen fra
Rødovre lokale udsatteråd. De fortalte bl.a. om deres projekt ”Alle har ret til et smil”.
Det var lykkedes i samarbejde med de lokale medier at sætte fokus på den dårlige
tandsundhed, som mange socialt udsatte kæmper med. Resultatet er, at en række
lokale tandlæger tilbyder gratis tandeftersyn til socialt udsatte med udarbejdelse af
plan for tandbehandling, som efterfølgende kan godkendes. Avisen har også været
med til at lave indsamling af penge til dækningen af egenbetalingen på 600 kr. for
kontanthjælpsmodtagere. Udover samarbejdet med lokale medier har Rødovre
lokale udsatteråd også udarbejdet en række videoer, som sætter billeder på de
problematikker, som socialt udsatte kæmper med.
Claus og Daniel fortalte også om, hvordan det er lykkes at starte en café op i
samarbejde med de lokale boligorganisationer, hvor der en gang om ugen er
fællesspisning og hyggeligt samvær for udsatte i Café Mødestedet.
Events og godt samarbejde
Næste oplægsholder var Dennis Østergaard, formand for Holstebro lokale udsatteråd
– i Holstebro består udsatterådet udelukkende af brugere. Han fortalte om, hvordan
man i Holstebro udsatteråd har gode erfaringer med at lave events - blandt andet en
årlig udsattedag, som sætter fokus på de lokale tilbud og socialt udsattes behov.

Dennis fortalte om deres gode samarbejde med og opbakning fra kommunen, både
når rådet selv fik idéer, men også ift. hvordan de bliver inddraget i fx at indstille
kandidater til den årlige udsattepris, som gives til nogen, der har ydet en særlig
indsats for socialt udsatte. Dennis fremhævede særligt, at sekretærens opbakning og
forståelse for udsatterådet, men også sekretærens rolle som brobyggende til
forvaltningen, var afgørende for, at de lykkedes med de indsatser de arbejder med.
Politisk indflydelse
Peter Juul, formand for Københavns udsatteråd, holdt efterfølgende oplæg om, hvad
man gør i København, for at opnå indflydelse på de politiske beslutninger. Peter
forklarede, at tilgangen er, at man ikke rører ved vedtaget politik, til gengæld søger
man så tidligt så muligt indflydelse på de kommende beslutninger. Peter
fremhævede særligt budgetprocessen som et af de steder, hvor udsatteråd bør søge
indflydelse meget tidligt. Også kommunens socialstrategi blev fremhævet som noget,
Københavns udsatteråd er meget opmærksom på – da det ifølge Peter er her, der er
mulighed for at påvirke de store linjer i kommunens socialpolitik.
Efter hvert oplæg blev der debatteret og diskuteret lystigt ved bordene og temaerne
spændte vidt. Herunder nævnes et udpluk af de temaer, der blev diskuteret:
Rådsammensætning
I forbindelse med opstart af nye udsatteråd blev det nævnt, at
forventningsafstemning er afgørende, og at det er vigtigt at blive klædt på til
rådsarbejdet, så man ved, hvad det arbejde indebærer. Der var bred enighed om, at
et udsatteråd ikke ville give mening uden brugerrepræsentanter. Det blev også
diskuteret, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at have politikere med i rådene. Nogle
råd mente, at det var vigtigt, at rådene var partineutrale uden politikere. Andre
mente, at politikerne netop kunne bistå rådene med at løfte en problematik højere
op på den kommunale dagsorden.
Vigtigheden af sekretærrollen blev også fremhævet flere gange. Udover at have styr
på det organisatoriske med dagsordner og mødefaciliteter, så fungerer sekretæren
ofte som ’oversætteren’ og bindeledet til forvaltningen – nogle råd nævner, at
sekretæren også er med til at sparke døre ind til relevante politikere og
medarbejdere etc.
Økonomi
Nogle udsattråd oplever ikke udfordringer med at opnå økonomisk støtte til at
udføre projekter, mens andre råd er hårdt ramt af kommunal uvilje til at finansiere
udsatterådsarbejdet, hvilket er hæmmende for rådsarbejdet. I den forbindelse blev
muligheden for at søge sponsorater hos lokale virksomheder nævnt. Lokale
virksomheder vil ofte gerne støtte et godt formål i lokalområdet, så de bl.a. kan have
det hængende i deres butiksrude, at de fx støtter den årlige udsattedag i kommunen
eller lignende. Desuden efterspørges en introduktion til, hvordan man skal forstå og
forholde sig til kommunale budgetter.
Synlighed
Hvordan gør udsatterådene sig synlige for udsatte borgere? Et udsatteråd fortalte, at
de havde hængt A3 plakater op på flaskeautomaterne for at gøre udsatte borgere
opmærksomme på udsatterådet og muligheden for at kontakte dem. Dertil har en
del af udsatterådene deres egne facebookgrupper, hvor de kan gøre borgere
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opmærksomme på deres projekter og andre events som fx Udsattedag i Holstebro,
Jul for Hjemløse 24. maj i Kolding, Spis sammen mod ensomhed i uge 17 i Køge etc.
Også synlighed overfor politikerne blev debatteret. Politikerne har brug for at få
ansigt på problemerne – nogle råd havde gode erfaringer med, at ’menneskeliggøre’
problemerne gennem fysiske møder eller med videoer. Nogle råd fremhævede
vigtigheden af at sende rådsreferat videre til de relevante udvalg i kommunen, så de
bliver gjort opmærksomme på rådets eksistens og arbejde for at blive inddraget.
Invitation til Brugernes Bazar
Rådet for Socialt Udsatte afholder i år Brugernes BaZar den 29. august i Kongens
Have i Odense. Brugernes BaZar er en alvorlig og fornøjelig blanding af politisk forum
og markedsplads, hvor brugerne er i centrum. På dagen kan man fx opleve politiske
debatter og samtaler med folketingspolitikere og kommunalpolitikere, høre
Hjemløsekoret og andre musikalske indslag, gå i genbrugen og få en ny garderobe, få
tandlægetjek, blive klippet hos frisører, få sin hund tilset af en dyrelæge, få plejet
sine fødder hos fodterapeuten etc. BaZaren er et mødested og en festdag, hvor alle
parter kan få gode og mindeværdige oplevelser med hjem gennem deltagelse i de
mange forskellige aktiviteter og tilbud. De lokale udsatteråd har mulighed for at
deltage i en fællesstand.
Regionale netværksmøder
Mere dialog og mulighed for erfaringsudveksling rådene imellem er noget af det, som
længe har været efterspurgt af de lokale udsatteråd. Politisk konsulent Helena Holm
fra det nationale Rådet for Socialt Udsatte kunne derfor fortælle om, at man fra
efteråret vil igangsætte regionale netværksmøder for lokale udsatteråd. I den
forbindelse var der på dialogmødet afsat tid til, at deltagerne kunne bidrage med
idéer til, hvilke væsentlige temaer og behov, som de regionale netværksmøder kunne
tage op.
Dagen blev dokumenteret af tegnerne Mette og Hasse fra Tanke-streger, som lavede
visuelt referat af dagen.
Har du spørgsmål til Dialogmødet eller om lokale udsatteråd, så er du velkommen til
at kontakte politisk konsulent: Helena Hanna Holm, 4185 1049, hmhh@udsatte.dk
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