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1.

Fremmødte
27.00.00-P35-24-17
Sagstema
Fremmødte.
Medlemmer
Peter Uno Andersen (A)
Jan Bendix Jensen
Trine Engholm Christensen
Allan Andersen
Trine Pedersen
Nina Damsgaard
Svend Rokkjær
Grethe Dragsbæk

Afbud

Afbud
Afbud
Afbud

Beslutning
Fraværende i Udsatterådet - 27. august 2019:
Nina Damsgaard, Svend Rokkjær, Grethe Dragsbæk
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2.

Kommunefordelte tal for regeringens mål for social mobilitet
27.00.00-P05-3-19
Sagstema
Orientering om seneste kommunefordelte opgørelse vedrørende regeringens fastsatte 10 mål for
social mobilitet på socialområdet.
Redegørelse
Regeringen fastsatte i 2016 de ”10 mål for social mobilitet”, som den ønsker skal præge arbejdet på
socialområdet, se bilag 1. Sigtet med målene er, at færre skal være socialt udsatte, og flere skal være en
del af arbejdsfællesskabet. Midlerne til at nå de sociale mål er viden og samarbejde. Målene skal
udgøre baggrundstæppet for udviklingen af samlede indsatser, der skaber social mobilitet med viden
som drivkraft.
Regeringen forfølger de 10 mål for social mobilitet og offentliggør en overordnet status på målene med
den årlige socialpolitiske redegørelse, som Børne- og Socialministeriet udgiver, se bilag 2 for seneste
redegørelse, hvor opmærksomheden henledes på sammenfatningen på side 11-13.
Det er aftalt mellem regeringen og KL, at KL bidrager til at formidle de kommunefordelte tal for de
enkelte mål, hvoraf seneste kommunefordelte opgørelse er vedlagt, se bilag 3. Opgørelsen over de
kommunefordelte tal udgør 7 af de 10 mål, da det foreløbigt kun er muligt at kommunefordele
statussen på dem. Forvaltningen har skåret tabellerne i bilag 3 til i et nyt bilag 4, således
sammenligningen mellem Thisted Kommune og gennemsnittet for hele landet hurtigere kan tilgås.
Konklusionerne i forhold til sammenligningen kan opsummeres således:









MÅL 2: Flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse
o Thisted og hele landet har haft en nedadgående kurve fra 2014-2016, hvor Thisteds
dog har været lidt mere nedadgående. I Thisted var der et fald på 12 procentpoint
fra 2014 til 2015 og en stigning på 2 procentpoint fra 2015 til 2016, men altså
sammenlagt et fald på 10 procentpoint. Hele landet har et sammenlagt fald på 4
procentpoint.
MÅL 3: Flere personer, som får en social indsats som følge af nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, skal i uddannelse og beskæftigelse.
o Der er ingen data for Thisted for årene 2014 og 2015, men i 2016 ligger andelen
højere end landsgennemsnittet.
MÅL 4: Flere personer, som modtager en indsats for sociale problemer eller psykiske
vanskeligheder efter serviceloven, skal i uddannelse og beskæftigelse.
o Der er ingen data for Thisted for årene 2014 og 2015, men i 2016 ligger andelen
højere end landsgennemsnittet.
MÅL 6: Færre udsatte unge skal begå kriminalitet.
o Thisted ligger i alle årene 2014-2016 under landsgennemsnittet.
MÅL 7: Færre skal være hjemløse.
o Thisted har i perioden fra 2015 til 2017 haft et fald i antallet, hvor
landsgennemsnittet har været let stigende.
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MÅL 8: Flere af de personer, der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug, skal være
stoffrie eller have et reduceret eller et stabiliseret stofmisbrug.
o Thisted ligger i begge årene, 2016 og 2017, højere end landsgennemsnittet.
MÅL 9: Flere personer i offentlig alkoholbehandling skal afslutte et behandlingsforløb som
alkoholfri, med en reduktion i alkoholforbruget eller med relevant henvisning.
o Thisted ligger i alle årene, 2013-2017, højere end landsgennemsnittet.

Konklusionen er, at Thisted Kommune ligger bedre end landsgennemsnittet i forhold til 6 af de 7 mål
(mål nr. 3, 4, 6, 7, 8, 9) og dårligere end landsgennemsnittet i forhold til 1 mål (mål nr. 2).
Retsgrundlag
Serviceloven.
Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.
Andre konsekvenser
Intet at bemærke.
Høring og sagsgang
Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2019
Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019
Handicaprådet - orientering - den 27. juni 2019
Udsatterådet - orientering - den 27. august 2019
Indstilling
Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at opgørelsen tages til efterretning.
Tidligere besluttet
Børne- og Familieudvalget, 11. juni 2019, pkt. 94:
Taget til efterretning.
Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 140:
Taget til efterretning.
Handicaprådet, 27. juni 2019, pkt. 5:
Taget til efterretning.
Fraværende i Handicaprådet - 27. juni 2019:
Jens Otto Madsen, Jesper Houe, Tina Andersen
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Beslutning
Udsatterådet ønsker, at der bliver set nærmere på muligheden for et tættere samarbejde mellem
Misbrugscentret og Solstrålen, herunder fx at benytte Solstrålen som en form for efterværn.
Fraværende i Udsatterådet - 27. august 2019:
Nina Damsgaard, Svend Rokkjær, Grethe Dragsbæk
Bilag





Bilag 1 - 10 mål for social mobilitet
Bilag 2 - socialpolitisk redegørelse 2018
Bilag 3 - kommunefordelte tal
Bilag 4 - kommunefordelte tal skåret til
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Venteliste til tilbud i Handicap- og psykiatriafdelingen
27.00.00-P05-4-18
Sagstema
Statistik over venteliste til tilbud i Handicap- og Psykiatriafdelingen pr. medio maj måned 2019.
Redegørelse
Som følge af analysen foretaget i efteråret 2014 af Handicap- og Psykiatriafdelingens driftsområde blev
det besluttet, at der halvårligt skal foreligge en statistik over antal af visitationer til egne tilbud samt
oversigt over venteliste til samme. Statistikken har været udarbejdet pr. 30.06. og 31.12. og følges
løbende for de seneste 3 år.
Herudover har forvaltningen fra og med 2018 taget initiativ til at fremsende yderligere to statistikker pr.
år, således der foreligger statistik hvert kvartal. Dog vil statistikkerne for 1. og 3. kvartal ikke indeholde
en sammenligning over 3 år; dette vil fortsat kun være indeholdt i statistikken for 2. og 4. kvartal.
Forvaltningen har i 2019 besluttet at forenkle statistikken, således den stiller skarpt på det politiske
aspekt, nemlig selve ventelisten. Forvaltningen styrer mod at kunne dele ventelisten ind i følgende tre
dele
1. Venteliste, hvor behovsdatoen ikke er overskredet: Det vil sige, forvaltningen har været ude
at visitere i god tid.
2. Venteliste, hvor behovsdatoen er overskredet, men der er iværksat en
ventetidsforanstaltning.
3. Venteliste, hvor behovsdatoen er overskredet, og der ikke er iværksat en
ventetidsforanstaltning.
Kun liste nr. 2 og 3 vil fremover blive fremsendt til politisk orientering, da det er disse, som kan have en
politisk interesse, specielt liste nr. 3. Lige nu har forvaltningen ikke udarbejdet et styringsværktøj, som
kan håndtere forskellen mellem liste nr. 2 og 3, så ventelisten vil, indtil dette ligger klart, blive
fremsendt som én samlet oversigt bestående af liste nr. 2 og 3.
Ventelisten vil fortsat blive set i lyset af selve antallet af visitationer, således ventelisten kan vurderes i
forhold til aktiviteten på området. Dog vil der ikke længere fremgå noget omkring, hvorledes
visitationerne fordeler sig på alder, køn, og forsørgelsesgrundlag. I forhold til ventelisten vil kun de
overordnede tilbudskategorier fremover fremgå, ikke de konkrete tilbud. Formen på ventelisten ser
derfor således ud nu, som til 2. og 4. kvartal tillige vil indeholde sammenligningen over 3 år.
VISITATIONER PR. MEDIO MAJ 2019
Visitationer i alt
- heraf ny-visitationer
- heraf re-visitationer
- heraf om-matchning

VENTELISTE PR. MEDIO MAJ
2019
70

93
59
9
25

Ovenstående visitationer og venteliste fordeler sig på følgende måde:
Børneområdet
7
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Botilbud med og uden døgn
Bostøtte
Aflastning
Dagtilbud/aktivitet
Udsatte-/misbrug, døgn
Andre

17
40
2
21
2
4

26
25
5
6
1
2

Udviklingen i visitationer
Antal af visitationer ligger en lille smule under 2018-niveauet på samme tidspunkt. 2018 var dog også
det år, hvor der blev registreret flest visitationer.
Udvikling i venteliste
Antallet af borgere på venteliste er på næsten samme niveau som pr. 31.12.2018; kun tre færre. Flere
af personerne på ventelisten har fået iværksat ventetidsforanstaltninger, men der kan som sagt ikke på
nuværende tidspunkt redegøres nærmere omkring dette.
Inden for ventelisten på de ca. 70 personer er der sket to større forskydninger fra årsskiftet til medio
maj. Ventelisten på børneområdet er faldet fra 12 til 5 børn, og ventelisten på voksenområdet til
botilbud med og uden døgn er vokset fra 20 til 26 personer. Det er kategorien botilbud med døgn på
voksenhandicapområdet, der tegner sig for den største stigning, fra 6 til 12 personer.
Retsgrundlag
Servicelovens driftsområde, §§ 32, 66, 82, 84, 85, 99, 101, 103, 104, 107, 108.
Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.
Andre konsekvenser
Intet at bemærke.
Høring og sagsgang
Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019
Handicaprådet - orientering - den 22. august 2019
Udsatterådet - orientering - den 27. august 2019
Indstilling
Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at statistikken tages til efterretning.
Tidligere besluttet
Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 139:
Sagen udskydes til næste møde, hvor der ønskes gennemgang af listen.
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Social- og Sundhedsudvalget, 13. august 2019, pkt. 160:
Taget til efterretning.
Handicaprådet, 22. august 2019, pkt. 6:
Handicaprådet diskuterede, at der mangler botilbud til unge 18-25-årige og efterspurgte, at der bliver
taget politiske initiativer til at få dette løst.
Fraværende i Handicaprådet - 22. august 2019:
Tina Andersen
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende i Udsatterådet - 27. august 2019:
Nina Damsgaard, Svend Rokkjær, Grethe Dragsbæk
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Generel orientering om misbrugsområdet, august 2019
16.13.00-P21-1-08
Sagstema
Generel orientering og status på misbrugsområdet.
Redegørelse
I forbindelse med vedtagelsen af Udsatte- og misbrugspolitikken besluttede Social- og
Sundhedsudvalget på mødet den 6. juni 2016 som punkt 121, at der skulle forelægges en særskilt
orienteringssag i forhold til mere detaljeret statistik på misbrugsområdet. Sagen her indfrier dette, hvor
forvaltningen en gang årligt fremlægger en sådan orienteringssag for Social- og Sundhedsudvalget.
Nedenstående fokusområder er med udgangspunkt i Thisted Kommunes godkendte Udsatte- og
misbrugspolitik 2016-2020.
Status på flytning
Behandlerhuset er flyttet til nye lokaler pr. 1. januar 2019 på Munkevej 3 og Korsgade 20 og har skiftet
navn til Rusmiddelcentret. Stofbehandlingen foregår på adressen Korsgade 20 og alkoholbehandlingen
på Munkevej 3.
Der er udfordringer med at dække samtlige behandlingstilbud, idet det kræver flere ressourcer, at
behandlingen sker på 2 forskellige adresser, samt at 2 personaler altid er ude af huset med medicin.
Ligeledes er de mere sårbare i situationer, hvor der er ferier og sygdom, idet der altid skal være mindst
2 til stede i huset grundet brugergruppen. Det har i perioder været nødvendigt at kalde ekstra
personale ind via flexguard for at sikre, at der var to til at køre ud med medicin.
Det har været en stor omvæltning at flytte i andre og mindre lokaler, idet de 'nye' lokaler ikke er bygget
specielt til behandlingsarbejdet, som de tidligere lokaler var.
På trods af ovenstående er personalet ved at falde på plads og trives, og der arbejdes på at skabe
sammenhæng på tværs af Daghuset, Team Bostøtte og Rusmiddelcentret.
Substitutionsklinikken
Klinikken er pr. januar 2019 påbegyndt udkørsel med medicin, hvilket indtil videre har været en succes,
idet borgerne er glade for ikke at skulle køre efter medicinen. Personalet oplever, at det giver en hel
anden relation mellem behandler og borger at mødes i borgerens eget hjem og miljø.
Da der bl.a. af arbejdsmiljømæssige årsager altid skal være 2 medarbejdere tilknyttet
substitutionsbehandlingen, har udkørsel med medicin vist sig at være en del mere ressourcekrævende,
idet den synergi, der hidtil har været i forhold til, at kontorpersonale kan være nr. 2 i klinikken, ikke
længere er der.
Der er foretaget brugerundersøgelse i april 2019, se vedlagte bilag.
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Forebyggelse af social udsathed
Der udføres opsøgende arbejde i henhold til servicelovens § 99 samt fremskudt sagsbehandling på
Rampen. Den fremskudte sagsbehandling er siden november 2018 udvidet til også at foregå på
Værestedet i Hanstholm samt på værestederne Kilden og Fristedet i Hurup.
Handicap- og Psykiatriafdelingen samarbejder med FrivilligThy og økonomisk rådgiver i Jobcentret samt
har fokus på at styrke borgernes sociale netværk ved at samarbejde med frivillige og kommunale
aktivitets- og samværstilbud.
Der er kommet ekstra fokus på den sociale indsats i Rusmiddelcentret i sammenhæng med den
medicinske behandling. Socialmedarbejderen udarbejder behandlingsplaner med mål og delmål og
tilbyder at tage med borgere til fx møder i Jobcentret, til læge og diverse undersøgelser på sygehuset.
Misbrugsbehandling
 Der er etableret en visitationsenhed i Rusmiddelcentret for at overholde behandlingsgarantien
på 14 dage. Der er ansat en ekstra medarbejder på deltid til at varetage rådgivning og
vejledning samt udarbejde straks-udredninger.
 Rusmiddelcentret samarbejder med relevante aktører, og der udarbejdes
handleplan/behandlingsplan med mål og delmål for alle borgere.
 Rusmiddelcentret tilbyder en vifte af ambulante tilbud og samarbejder med døgninstitutioner,
hvor det vurderes nødvendigt.
 Rusmiddelcentret har haft fokus på 'Hr. og Fru Danmark' ved bl.a. kampagner i biografen, hvor
der kører indslag i 3 måneder, og opslag på Facebook, hvilket har resulteret i, at der ses en
øget tilgang af borgere, som er på arbejdsmarkedet, men som drikker lidt mere end godt er.
 Rusmiddelcentret forsøger at lave fleksible, sammenhængende og helhedsorienterede
indsatser for at nå så bred en målgruppe som mulig.
 4 medarbejdere har været på uddannelse i metakognitiv misbrugsbehandling, som er en
overbygning til den kognitive grunduddannelse. Det er en metode, som tager udgangspunkt i
adfærd, og som specielt er egnet til borgere med nedsat kognitiv funktionsevne, og dem som
er følelsesmæssig skadede.
 1 medarbejdere har været på uddannelse inden for dobbeltdiagnoseområdet, og der arbejdes
på at optimere samarbejdet mellem Distriktspsykiatrien og Rusmiddelcentret for borgere med
dobbeltdiagnoser.
 1 medarbejder er under uddannelse til psykoterapeut.
 1 medarbejder er ved at uddanne sig til socialformidler.
Pårørende og netværksarbejde
Rusmiddelcentret har et tæt samarbejde med pårørende og er opmærksom på at støtte borgeren i at
få etableret nye netværk i form af væresteder, FrivilligThy, Solsikken, AA og NA.
Med baggrund i ekstra bevilling på 50.000 kr. i 2019 til tidlig indsats for 'hr. og fru Danmark' vil
Rusmiddelcentret have fokus på forebyggelse og tidligere opsporing af borgere med et
uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol.
Formålet vil være at opspore overforbrug eller afhængighed af rusmidler (så tidlig som muligt) og
henvise til det rette tilbud, reducere barriererne for at borgerne kan opnå og fastholde ordinær eller
beskyttet beskæftigelse samt forhindre følgesygdomme ved overforbrug af alkohol.
Implementering af forebyggelse og tidlig opsporing af overforbrug af alkohol:
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 Som noget nyt tilbydes behandling på et aftenhold til de borgere, der er i job, og som ikke
ønsker at tage fri til behandling. Aftenholdet vil foregå i et lokale i Thy-Hallen, så borgerne ikke
behøver komme i Rusmiddelcentret. Tilbuddet vil køre over 8 uger inden sommer og 8 uger
efter sommerferien. Der vil blive udarbejdet informationsfolder. Folderen skal være en
oplysningskampagne og beskrivelse af aftentilbuddet. Folderne kommer til at ligge offentlige
steder og vil blive delt ud til virksomhederne i Thy.
 Sundhedsstyrelsens oplysningskampagne kører i Kino 1-2-3 i 3 måneder.
 Der vil blive mulighed for udvidet individuelle samtaler og samtaler med ægtefælle, hvor der er
fokus på hele familien, herunder også børn.
 Udvidet mulighed for at få samtaler i borgerens hjem, hvis det er svært at træde over
”dørtrinet” til Rusmiddelcentret.
Med baggrund i ekstra bevilling på 200.000 kr. i 2019 til forebyggelse af ulighed i sundhed for
udsatte borgere vil Rusmiddelcentret have fokus på ulighed i sundhed og optimere indsatsen
vedrørende sundhedssamtaler samt støtte borgeren i et eventuelt udredningsforløb.
Procedure vedrørende sundhedssamtaler i Rusmiddelcentret:
 Sundhedssamtaler foretages af det sundhedsfaglige personale i klinikken. Samtalerne finder
som udgangspunkt sted i klinikken på Korsgade 18, men kan også finde sted i borgerens hjem,
hvis ikke borgeren har mulighed for at komme ind i klinikken
 Målgruppen for sundhedssamtalerne er borgere, der er tilknyttet klinikken, og der tilbydes 2
årlige sundhedssamtaler.
 Den ene sundhedssamtale tager udgangspunkt i de 12 sygeplejefaglige problemområder.
 Udover de 12 sygeplejefaglige problemområder foretages der:
1. Vejning og udregning af BMI.
2. Blodtryk.
3. Urinprøve.
 Sundhedssamtaler vil blive afholdt ugen inden den halvårlige lægesamtale.
 Sundhedssamtalerne har dels til hensigt at højne ulighed i sundhed hos udsatte borgere og
forebygge sygdomme og dels danne grundlag for den kommende lægesamtale.
 Såfremt der ved sundhedssamtalerne konstateres uregelmæssigheder, som skal undersøges
nærmere, vil borgerne have mulighed for at få en støtteperson med til yderligere lægebesøg
og eventuel udredning. Støttekontaktpersonen vil være tovholder i borgerens
udredningsforløb.
 Derudover har borgere mulighed for at få støttekontaktpersonen med til møder på kommunen,
i Jobcentret og til tandlæge. Der udtrykkes stor tilfredshed fra læger og sygehus for denne
mulighed, idet de oplever, at borgerne kommer til de aftalte tider og følger deres behandling.
Der henvises til vedlagte bilag i forhold til statistik, tilsynsrapporter, brugerundersøgelser m.v. på
misbrugsområdet.
Retsgrundlag
Alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens § 141.
Medicinsk behandling i henhold til Sundhedslovens § 142.
Stofbehandling i henhold til Servicelovens § 101.
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Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.
Andre konsekvenser
Intet at bemærke.
Høring og sagsgang
Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019
Handicaprådet - orientering - den 22. august 2019
Udsatterådet - orientering - den 27. august 2019
Indstilling
Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Tidligere besluttet
Social- og Sundhedsudvalget, 13. august 2019, pkt. 159:
Taget til efterretning. Udvalget ønsker, at der til næste udvalgsmøde foreligger en procesplan for
udarbejdelse af strategi på området.
Handicaprådet, 22. august 2019, pkt. 7:
Taget til efterretning. Handicaprådet bemærker, at nogen er utilfredse med, at medicinen leveres på
hjemadressen og vil gerne vide, om det er et frit valg for borgerne, om de selv vil hente det eller have
det bragt ud - og vil gerne høre forvaltningens overvejelser om denne metode til næste møde.
Fraværende i Handicaprådet - 22. august 2019:
Tina Andersen
Beslutning
At medicinen nu bliver udbragt, er efter Udsatterådets opfattelse ikke en god ide. Folk er nu tvunget til
at sidde hjemme og vente på deres medicin og kan derfor ikke komme ned på Rampen fx.
Udsatterådet ønsker, at der skal være mulighed for begge dele, måske allerhelst udlevering på
Rampen. Hvis man får sin medicin sent på dagen, når man også at få abstinenser.
Fraværende i Udsatterådet - 27. august 2019:
Nina Damsgaard, Svend Rokkjær, Grethe Dragsbæk
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5.

Forsøgsprojekt med en enkelt hjemløsevogn
27.12.00-G01-2195-19
Sagstema
Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen har undersøgt muligheder for at imødekomme
Udsatterådets ønske om, at der i Thisted Kommune kan tilbydes overnatning til hjemløse borgere i
mobile hjemløsehuse.
Forvaltningen anbefaler, at der etableres et forsøgsprojekt med en enkelt vogn i tilknytning til
værestedet Rampen.
Redegørelse
På fællesmødet mellem Social- og Sundhedsudvalget og Udsatterådet den 5. marts 2019 blev der rejst
et forslag om, at der i Thisted Kommune kunne tilbydes overnatning til hjemløse borgere i små mobile
hjemløsehuse.
Forvaltningen har efterfølgende i samarbejde med en repræsentant fra Udsatterådet og personale fra
Rampen arbejdet videre med muligheder.
På denne baggrund anbefales, at der som et forsøgsprojekt stilles en enkelt vogn til rådighed, og at
vognen placeres i tilknytning til Rampen, hvor borgeren kan købe et måltid mad og evt. en madpakke
dagligt, ligesom Rampen kan være behjælpelig med tøjvask og hjælp til andre basale behov i
hverdagen.
Vognen tilbydes alene borgere, som er hjemmehørende i Thisted Kommune, som ikke kan optages i
nogen boligforeninger, eller som vurderes at kunne hjælpes bedre i andre etablerede tilbud.
Der vil være tale om borgere, som i forvejen er i området og er hjemløse.
For at undgå at øge behovet og trykket på området vil vognen blive fjernet, når der ikke er borgere i
ovenstående målgruppe, som har behov for at benytte den.
Formålet er således, at borgerne ikke overnatter i det fri, på offentlige toiletter eller bryder ind hos
andre udsatte borgere.
Målet er at forebygge kriminalitet, og at borgeren bliver så stabil, at der kan tilbydes en egentlig bolig.
Der skal være følgende retningslinjer for brug af vognen:
 Personale på Rampen har ”anvisningsretten”.
 Må kun anvises til borgere hjemmehørende i Thisted Kommune.
 Må kun anvises til borgere, som ikke kan anvises andre boliger eller som vurderes at kunne
hjælpes bedre i andre etablerede tilbud.
 Borgernes basale behov for mad og hjælp til personlig pleje varetages af Rampens personale.
 Teknik og Erhverv tilbyder at opbevare vognen, når den ikke er i brug.
 Borger betaler 50 kr. dagligt til rengøring og vedligeholdelse af vognen.
 Ordningen følges op senest primo januar 2020.
 Såfremt forsøget viser sig at skabe mere uro omkring Rampen, end der ellers ville være, træffer
personalet på Rampen beslutning om at fjerne vognen.
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Retsgrundlag
Intet at bemærke.
Økonomiske konsekvenser
Det forventes, at der til forsøgsprojektet kan anskaffes en vogn til ca. 50.000 kr.
Der er ingen øgede driftsomkostninger.
Forvaltningen anbefaler, at vognen finansieres af overskydende § 18-midler i 2019.
Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og
gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Andre konsekvenser
Hensigten med at stille en hjemløsevogn til rådighed er at skabe mest mulig ro omkring periodevis
hjemløse i Thisted. Hjemløse, som ellers belaster områdets udsatte borgere og havneområdet, hvor
f.eks. offentlige toiletter bliver brugt til overnatning.
Forsøgsprojektet evalueres primo 2020.
Såfremt der skal etableres permanente overnatningsmuligheder af denne type, skal der sammen med
Teknik og Miljø findes den bedst egnede placering.
Såfremt vognens placering over tid øger trykket, belastningen, på havnen, vil der skulle findes anden
placering, eller vognen vil blive fjernet.
Høring og sagsgang
Direktionen den 5. august 2019
Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019
Udsatterådet - orientering - den 27. august 2019
Indstilling
Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der som forsøg tilbydes overnatning til
en enkelt hjemløs borger i en mobil hjemløsebolig i tilknytning til Rampen.
Tidligere besluttet
Direktionen, 5. august 2019, pkt. 7:
Indstilles til godkendelse.
Social- og Sundhedsudvalget, 13. august 2019, pkt. 151:
Godkendt som fremvist i dag.
Beslutning
Udsatterådet glæder sig over beslutningen, og at det blev to vogne - og ser frem til at få dem i brug.
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Fraværende i Udsatterådet - 27. august 2019:
Nina Damsgaard, Svend Rokkjær, Grethe Dragsbæk
Bilag


Hjemløsehus
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6.

Eventuelt
27.00.00-P35-24-17
Sagstema
Eventuelt.
Beslutning
Udsatterådet bemærker, at man tilsyneladende er stoppet med at tilbyde ventende gæster i forhallen
på rådhuset en kop kaffe, te eller vand. Hvis det er tilfældet, opfordrer rådet kraftigt til, at det bliver
genindført som en god service over for borgerne.
Til fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 23. september ønsker Udsatterådet at drøfte
 indsatsen for unge misbrugere.
 status på beslutningen om at ansætte en borgerrådgiver.
Fraværende i Udsatterådet - 27. august 2019:
Nina Damsgaard, Svend Rokkjær, Grethe Dragsbæk
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