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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den 2. maj 2018 
 
Jette tilføjede, at hun gerne vil foreslå at holde en temadag dels med fokus på 
socialt samvær og dels til diskussion og dialog af, hvad for opgaver 
Udsatterådet skal arbejde med. Nedsættelse af en arbejdsgruppe til 
planlægning af dagen kommer på under punkt 3.  
 
Herefter blev dagsorden og referat godkendt. 
 
 

A. Temadrøftelser   
 
2. Dialog med udsatte 
 
Sagsfremstilling: På sidste møde var der stor interesse for hvordan vi kommer 
i dialog med udsatte. Derfor var dette punkt sat på for at få en dialog af, 
hvordan vi kommer i dialog med udsatte borgere, hvordan andre får kendskab 
til os, hvor ser vi udfordringer samt andre gode ideer og input. 
 
Rådet satte sig i små grupper, som hver efterfølgende kom med følgende 
forslag:  
 
Hvordan kommer vi i dialog med udsatte borgere?  

• Orienteringsmøde for borgere og ansatte.  
• Fast kontaktperson på biblioteket.  
• Én indgang til rådet og ét telefonnummer at henvende sig til.  
• Forebyggelse i forhold til kontanthjælp/dagpenge – hurtigere 

sagsbehandling. 
• Samarbejde med allerede etablerede tilbud, f.eks. DKE (Den 

Kriminalpræventive Enhed). 
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• Viden til udsatte borgere om hvor man henvender sig når man har brug 
for hjælp. 

• Snak med synlige grupper.  
 
Hvordan får andre kendskab til os?  

• Plakater og/eller flyers rundt om på offentlige steder i byen, på 
Facebooksider og eksterne hjemmesider, f.eks. boligforeninger.  

• Brochurer til fagpersoner m.v. om hvem vi er og hvad man kan bruge os 
til. Offentlig Facebookgruppe og/eller Facebookside for at komme i 
hurtig kontakt med os.  

• Rådets hjemmeside – skal den ligge på Albertslund.dk eller skal vi have 
vores egen?  

• I kommunikationen skal vi være tydelige med hvad vi vil og hvordan.  
• Albertslund Posten 
• Næstehjælperne 
• Vi stiller op til beboermøder 
• Kontakt til produktionsskoler 
• Kontakt til lægerne 
• Væresteder (Klubben) 
• Visitkort til uddeling 

 
Hvor ser vi udfordringer? 

• Hvor går grænsen for rådets kompetence? 
• Hvordan får vi alle vores ideer ført ud i livet? 

 
Andre ideer til arbejdsgrupper: 

• Bisidderkorps. 
• Hjælp til tandpleje/briller 
• ”Fortæl din historie”.  

 
Ovennævnte arbejdes der videre med på den temadag, der planlægges afholdt 
i efteråret.  
 
 

B. Beslutningspunkter  
 
3. Nedsættelse af udvalg  

 
Sagsfremstilling: For at kunne klæde politikerne på, skal vi som råd afgive 
høringssvar/meningstilkendegivelser om sager indenfor udsatteområdet.  
 
Jette oplyste, at vi derfor skal nedsætte nogle udvalg, som kan holde sig 
orienteret og udarbejde høringssvar til de relevante politiske udvalg.  
Dagsordenerne til møderne bliver først offentliggjort 1 uge inden mødet på 
kommunens hjemmeside. 
 
Der skulle nedsættes følgende udvalg: 
Børne- & Skoleudvalget (BSU) – her meldte Ulla, Rene og Jette sig. 
Social- & Sundhedsudvalget (SUS) – her meldte Kirsten og Jette sig. 
Erhvervs- & beskæftigelsesudvalget (EBU) her meldte Søren, Tanja og Jette 
sig. 
 
En i hver gruppe sørger for at lægge et link til dagsordenerne på vores lukkede 
Facebookgruppe, så alle har mulighed for at orientere sig og komme med input.  
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Der skulle også nedsættes et udvalg til at følge kommunens økonomi og 
budget. Når vi holder næste møde i september er budgetkataloget for 2019 
offentliggjort og udvalget, skal være med til at læse kataloget igennem inden 
mødet og drage ting frem, som er relevante ift. Udsatterådets arbejde.  
Jette, Tanja, Ulla og Søren meldte sig til udvalget. 
 
Desuden vil formand og næstformand gerne have nedsat et udvalg, der 
arbejder med kommunikation mellem rådet og kommunens borgere. 
Tanja og Nina meldte sig og Nina vil gerne udarbejde udkast til brochure 
og/eller flyer.  
 
Som Jette sagde under punkt 1, skal der også nedsættes en arbejdsgruppe til 
planlægning af en temadag i efteråret. Tanken er en hel lørdag eller søndag, 
hvor vi mødes ca. kl. 10 og slutter af ca. kl. 17 med efterfølgende middag, så vi 
kombinerer det faglige med det sociale.  
Rene, Tanja, Søren og Jette meldte sig til arbejdsgruppen, der laver forslag til 
dato og plan for indhold på dagen osv. Forslaget fremlægges på næste møde 6. 
september.  
 
Alle i Udsatterådet er velkomne i alle udvalg og arbejdsgrupper. Oplysninger 
herom lægges ud i Facebookgruppen, så alle kan melde ind hvis de har lyst og 
overskud til at være med i et udvalg eller en arbejdsgruppe.  
 
4. Brugernes Bazar – hvem deltager? 

 
Sagsfremstilling: Onsdag den 29. august 2018 afholder Rådet for Socialt 
Udsatte Brugernes Bazar i Kongens Have i Odense under temaet ”Socialt 
udsatte i systemet”.  
 
Jette har deltaget flere gange og opfordrer dem der har tid og lyst til at deltage, 
da det er et virkelig godt og festligt arrangement med gode indslag, boder og 
oplevelser.  
 
Tanja, Søren, Matthias og Rene deltager - Jette overvejer stadig.  
Invitationen lægges på Facebookgruppen og så alle får mulighed for at melde 
til. Udsatterådet dækker transportudgifter. 
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C. Orienteringspunkter  
 
5. Rådet for Social Udsatte – dialogmøde 2018 

 
Sagsfremstilling: Torsdag den 7. juni 2018 afholdt Rådet for Social Udsatte 
deres årlige dialogmøde i Odense. Fra Udsatterådet deltog Jette, Sanne og 
René.  
 
Jette havde efter dialogmødet sendt sine stikord fra mødet, som havde været 
en rigtig god oplevelse.  
Rene fortalte at der havde været forskellige oplæg og en rigtig god dialog med 
mange forskellige mennesker.  
 
Jette anbefaler at man går ind på Rødovre Kommunes Udsatteråds 
hjemmeside – der er mange gode ideer.  
 
6. En Fandenivoldsk Aften 

 
Sagsfremstilling: Onsdag den 23. maj 2018 havde Borgmester i Albertslund 
Kommune Steen Christiansen inviteret til arrangementet En Fandenivoldsk 
Aften i Kongsholmscentret. Fra Udsatterådet deltog Jette, Tanja og René. 
 
Tanja synes, at det var en rigtig god aften med en god dialog, som gik ud på at 
gøre Albertslund til et godt og rart sted at bo. Et gennemgående tema var 
ensomhed og mangel på samhørighed.  
 
Rene havde haft nogle andre forventninger til mødet, så han synes ikke helt, at  
han havde fået noget udbytte ud af aftenen.  
 
Der var enighed om at det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af 
mødet.  

 
7. Datoer for kommende møder 
 
Sagsfremstilling: Efter sidste møde er følgende datoer og tidspunkter for 
Rådets kommende møder i 2018 fastlagt: 
Torsdag den 6. september 2018 kl. 16.00 – 18.00 i mødelokale 129 
Torsdag den 29. november 2018 kl. 16.00 – 18.00 i mødelokale 129 
 
På næste møde den 6. september bliver temaet budget og hjemløseindsatsen. 
Jette holder formøde med Jette Lau, som er leder af Borger- og 
Ydelsescenteret og Cirkeline Gry Wagner, der er sagsbehandler på 
voksenområdet. Alle er velkomne til at byde ind i Facebookgruppen med emner 
inden formødet.  
 
Det blev foreslået, at man kunne invitere en hjemløs eller en fra SAND til 
mødet.  
 
8. Opdatering af Udsatterådets oplysninger på kommunens hjemmeside 
 
Sagsfremstilling: Efter sidste møde er Udsatterådets oplysninger på 
kommunens hjemmeside blevet opdateret med kontaktoplysninger, dagsorden 
fra mødet den 2. maj 2018 samt forhåndsgodkendt referat fra mødet.  
 
Nina samler hvad der måtte komme af dokumenter til hjemmesiden og sender 
videre til Maria.  
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Fremover vil både forhåndsgodkendte og endelige dagsordener og referater 
blive lagt på hjemmesiden.  
 
9. Udsatterådets økonomi 
 
Sagsfremstilling: Jette oplyste, at der er bevilget 25.000 pr år til Udsatterådet. 
Vi har pt. kun brugt 442 kroner på forplejning til sidste møde, 567 kroner på 
forplejning til dette møde samt transportudgifter til dialogmødet.  
 
10. Eventuelt 
Nina spurgte hvad vi synes om traktementet til mødet og der var enighed om at 
prøve med spegepølse- og ostemadder til næste møde. 
 
Sundhedsrådets invitation til debataften om sundhedsprofilen sendes ud igen 
og lægges desuden på Facebookgruppen.  


	1. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den 2. maj 2018
	A. Temadrøftelser
	2. Dialog med udsatte
	Sagsfremstilling: På sidste møde var der stor interesse for hvordan vi kommer i dialog med udsatte. Derfor var dette punkt sat på for at få en dialog af, hvordan vi kommer i dialog med udsatte borgere, hvordan andre får kendskab til os, hvor ser vi ud...

	B. Beslutningspunkter
	3. Nedsættelse af udvalg
	4. Brugernes Bazar – hvem deltager?

	C. Orienteringspunkter
	5. Rådet for Social Udsatte – dialogmøde 2018
	Sagsfremstilling: Torsdag den 7. juni 2018 afholdt Rådet for Social Udsatte deres årlige dialogmøde i Odense. Fra Udsatterådet deltog Jette, Sanne og René.
	Jette havde efter dialogmødet sendt sine stikord fra mødet, som havde været en rigtig god oplevelse.
	Rene fortalte at der havde været forskellige oplæg og en rigtig god dialog med mange forskellige mennesker.
	Jette anbefaler at man går ind på Rødovre Kommunes Udsatteråds hjemmeside – der er mange gode ideer.
	6. En Fandenivoldsk Aften
	7. Datoer for kommende møder
	8. Opdatering af Udsatterådets oplysninger på kommunens hjemmeside
	9. Udsatterådets økonomi
	10. Eventuelt


