Referat fra dialogmøde med udsatte borgere
onsdag den 14. november
Deltagere: formand Bo Abildgaard, næstformand Jens Erik Boesen, Linda Kristensen, Folkets Hus, LAP Guldborgsund, Den Boligsociale Fond og Center for Trivsel
og Udvikling, Værestedet Perronen, HUSET, Kirkens Korshær, SANDStorstrøm Socialpsykiatriens SKP team og Center for Afhængighed, direktør Alma Larsen og
centerchef Pedro Michael (referent).
Udvalgsformand Bo Abildgaard byder velkommen til borgere og de forskellige organisationer, som er repræsenteret. Der er en kort præsentationsrunde, hvor borgere og organisationer får mulighed for at fortælle om deres tilbud og udfordringer.
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SandStorstrøm fortæller om baggrunden for Sands arbejde, samt deres erfaringer
med at etablere et udsatteråd i Næstved Kommune. Borgere og medarbejdere fra
HUSET fortæller om tilbuddene. Ydermere har de en løsning på, hvordan man kan
organisere mulighed for at låne busser. Både borgere og medarbejdere fra Kirkens
Korshær orienterer om etablering af en varmestue i Nykøbing. Perronen fortæller
om jeres arbejde med forskellige målgrupper og en generel orientering om tilbuddene.
LAP Guldborgsund orienterer om alle de nye tiltag i forbindelse med overtagelse af
Folkets hus i Nr. Alslev. LAP Guldborgsund kommer ind på de forskellige tilbud og
det glimrende samarbejde, som LAP Guldborgsund har med Guldborgsund Kommune. Medarbejdere fra Center for Afhængighed fortæller om de forskellige tilbud.
Den boligsociale fond kommer med en gennemgang af alle de forskellige tilbud,
som de har. Gennemgangen omhandler primært tilbud i forhold til børn og unge.
De oplever en stigende søgning fra børn og unge til de forskellige tilbud, som Den
boligsociale fond har. SKP fortæller om tilbuddene. Ydermere fremhæver SKP, at
der mangler billige boliger og det er vanskeligt for borgernes at transportere sig
ind til Nykøbing fra landsdistrikterne.
Perronen orienterer om, at der er mulighed for at etablere billige boliger på grunden Vendersgade 9. Borgmesteren har tidligere været involveret i sagen. Folkets
Hus foreslår en løsning, hvor der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal undersøge mulighederne for at anskaffe en bus til transport.
SANDstorstrøm fortæller, at man låner bussen af forsorgshjemmet i Næstved
Kommune. Ydermere fortæller SANDstorstrøm mere om udsatteråd og fordelene
ved, at politikerne får et talerør, som kan komme med input til problemstillinger
for udsatte borgere. Kirkens korshær fortæller også om fordelene ved at have et
udsatteråd. Efter Kirkens Korshærs opfattelse vil udsatterådet være en vigtig støttefunktion til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget.
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Politikerne takker for det store fremmøde og et godt møde, hvor de har fået et
rigtig godt indblik i de forskellige tilbud og udfordringer for udsatte borgere i Guldborgsund Kommune. Afslutningsvis oplyser formand Bo Abildgaard, at etablering
af udsatteråd eller anden løsning, hvor udvalget kan have dialog om udsatte borgere, vil blive behandlet på det kommende møde i Social, Sundhed og Omsorgsudvalget.

