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Opsamling
Dialogmøde mellem lokale udsatteråd 8. juni 2016
- Brugerinddragelse på programmet
Årets møde mellem de lokale udsatteråd bekræfter, hvad der står i Rådets årsrapport,
der netop er udkommet: Der er rekordmange udsatteråd. I år har optællingen vist 32,
mens tre nye er på vej. På mødet i Odense d. 8. juni var 21 råd repræsenteret rekordmange, fortalte Rådet for Socialt Udsattes formand Jann Sjursen, da han bød
forsamlingen velkommen. Jann Sjursen fortalte også om de mange ting, der rører sig
netop nu på udsatteområdet – fx kontanthjælpsloftet og regeringens nye mål for social
mobilitet, som social- og indenrigsminister Karen Ellemann netop har sat i søen. Der er
med andre ord nok at tage fat på – både for de lokale udsatteråd og andre på området.

Temaet for årets møde var brugerinddragelse bredt set og første indslag var en
præsentation af Rådets undersøgelse af de psykosociale indsatser, som også blev
præsenteret i årsrapporten. Jørgen Anker fra SUS, der lavede undersøgelsen for Rådet,
fortalte om undersøgelsen og om brugerundersøgelser generelt. Jørgen Anker bad bl.a.
de fremmødte om at reflektere over, hvad brugerundersøgelser kan bruges til, og
hvordan de bedst gennemføres. Det blev rejst, at brugerundersøgelser kan vise, om der
er overensstemmelse mellem dét, den sociale indsats har som mål, og dét som brugerne
oplever som vigtigt. Men der blev også drøftet udfordringer: Hvad med alle dem, som
ikke svarer på sådan en undersøgelse? Får man kun svar fra de mest ressourcestærke?
Hvilke andre udfordringer kan der være? Mange forhold blev rejst, blandt at det er
vigtigt med tillid, og at undersøgelsen ikke kommer fra en myndighed.
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Udsatterådet fra Holstebro nåede heldigvis frem - på trods af vanskeligheder med en
turbolader. I udsatterådet i Holstebro sidder der udelukkende brugere og frivillige. Her
mødes man flere gange om måneden for at diskutere aktuelle problemer. Holstebro
holdt et livligt og spændende oplæg om deres arbejde. Rådet har et rigtigt godt
samarbejde med politikerne i kommunen. Blandt andet arrangerer de også en udsattemarkedsdag og uddeler også en udsattepris. Ann Martin og Dennis Østergård fra
Holstebro udsatteråd fremhævede også, hvor glade de er for at have en god sekretær og
for, at der altid er styr på alt det praktiske omkring møderne.

I det efterfølgende gruppearbejde havde Rådet stillet nogle spørgsmål til refleksion om
hvordan, deltagerne så på brugerinddragelse - hvordan gør de det konkret i deres råd?
Det var tydeligt, at rådene arbejder på mange forskellige måder landet over med
brugerinddragelse. Men fælles for alle rådene er det, at man på den ene eller anden
måde arbejder med at formidle brugernes viden videre til de politiske beslutningstagere
– og stort set alle udtrykte tilfredshed med den måde, man har valgt at indrette sig på i
netop deres kommune. Flere nævnte også, at det var vigtigt at huske, at ikke alle socialt
udsatte er brugere – det er også rådenes rolle at være talerør for de øvrige udsatte
grupper.

Til sidst blev der stillet nogle gode forslag til, hvad næste års møde skal indeholde - fx
hvordan man laver en god dagsorden. Det blev også nævnt, at Rådet for Socialt Udsatte
igen kunne rejse kravet om, at udsatteråd burde være lovpligt i alle kommuner - dette
ville være særligt aktuelt næste år, hvor der igen skal være valg til
kommunalbestyrelserne. Det nationale Rådet for Socialt Udsatte vil arbejde videre med
denne dagsorden i den kommende tid.

Tak for i år.
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