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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den 14. juni 2018 
 
Jette bød velkommen og konstaterede at Rådet var beslutningsdygtigt.  
Jette oplyste, at både Solange og Tanja desværre har meldt sig ud af Rådet, 
men at de begge gerne vil hjælpe til i Rådet i det omfang de har tid og 
overskud. 
 
Herefter blev både dagsorden og referatet blev godkendt. 
 
 

A. Temadrøftelse 
 
2. Kommunens indsatser overfor hjemløse 
 
Sagsfremstilling:   
Jette Lau (leder af Borger- og Ydelsescenteret) og Cirkeline Gry Wagner 
(sagsbehandler i Voksne med Særlige Behov) var inviteret til mødet for at holde 
oplæg om, hvilke indsatser kommunen har overfor hjemløse. 
 
Jette Lau fortalte, hvordan man i Boliganvisningen definerer en hjemløs og hvad 
man i tæt samarbejde med enheden Voksne med Særlige Behov, gør for at 
komme i kontakt med og hjælpe disse borgere.  
 
Der blev fra Rådet spurgt om kommunen gør noget for at finde de såkaldte 
”sofasovere” – dem der sover på sofaer rundt om hos venner og bekendte. 
Jette Lau svarede, at kommunen ikke nogen mulighed for at finde de borgere, 
idet der er ikke ressourcer til at lave opsøgende arbejde. 
 
Cirkeline Gry Wagner fortalte herefter om, hvad hun som sagsbehandler i 
Voksne med Særlige Behov arbejder med i forhold til hjemløse. Cirkeline 
udarbejder i samarbejde med forsorgshjem og herberger handleplaner for 
hjemløse borgerne med henblik på at få dem udsluset til egen bolig.  
 
Rådet spurgte Cirkeline, hvor man efter hendes mening skulle sætte ind for at 
hjælpe Albertslunds hjemløse bedre. Her svarede Cirkeline, at hun mener en 
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mulighed kunne være i samarbejde med BoVest, at tilbyde midlertidige boliger. 
Boliger, der lejes ud på tidsbegrænsede kontrakter til borgere, der har brug for 
særlig støtte.  
Cirkeline efterlyser også mere tid til opfølgning – det er ærgerligt ikke at have tid 
til at følge ordentligt op og derfor føle, at man ”slipper” borgerne for tidligt. 
Cirkeline oplyste, at det er i processen fra forsorgshjem til egen bolig, at vi taber 
borgerne – derfor er der brug for tæt opfølgning.  
 
 

B. Beslutningspunkter 
 
3. Temadag søndag den 7. oktober 2018  

 
Sagsfremstilling:  
På sidste møde i Udsatterådet blev det besluttet, at afholde en temadag, hvor 
der skulle være god tid til dels at lære hinanden at kende og dels til en dybere 
drøftelse af, hvordan Rådet får etableret dialog med udsatte mennesker i 
kommunen.  
Det blev vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe, der havde til formål at 
udarbejde forslag til dagsorden. 2 af arbejdsgruppens medlemmer er trådt ud af 
gruppen og det skulle vedtages om andre ønskede at indtræde i 
arbejdsgruppen eller om temadagen skulle ændres til et ordinært 
eftermiddagsmøde.  
 
Indstilling: 
Valg af medlemmer til arbejdsgruppen og beslutning om temadagens afholdelse 
eller ændring.  
 
Beslutning: 
Udvalget, der blev nedsat på sidste møde bestod af Søren Mogensen, Rene 
Meyrowitsch, Tanja Mikkelsen og Jette Nyboe.  
Da Tanja er trådt ud af Rådet og Jette af personlige grunde har måttet melde fra 
udvalget, efterlyste Jette nye medlemmer til udvalget. 
 
Da ingen meldte sig, var der enighed om at, udskyde heldagsmødet til foråret 
2019. 
 
Rådet blev i stedet enige om, at holde et ekstra eftermiddagsmøde i oktober 
måned med enkelte punkter på dagsordenen. Dette møde afsluttes med fælles 
middag. 
 
 
4. Inddragelse af udsatte borgere i processen med udarbejdelse af ny 

sundhedspolitik. 
 

Sagsfremstilling:  
Kommunen er i gang med at udarbejde en ny sundhedspolitik og i løbet af 
efteråret 2018, er det planen, at borgerne inddrages i denne proces. 
 
Indstilling: 
Udsatterådet kommer med et konkret forslag til, hvordan det sikres, at udsatte 
borgere inddrages i denne proces. 
 
Beslutning: 
Jette foreslog at udsætte punktet til et kommende møde, idet tiden ikke var til 
en diskussion på dette møde. Dette var der enighed om.  
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5. Budgetkatalog 2019 
 

Sagsfremstilling:  
Budgetkatalog 2019 er tilgængeligt på kommunens hjemmeside. 
Budgetkataloget har været i offentlig høring frem til den 7. september 2018. 
Kommunalbestyrelsen bliver præsenteret for alle høringssvar på sit møde den 
11. september 2018, så høringssvarene kan indgå i forhandlingerne om 
budgettet.  
 
Budgettet skal ifølge lovgivningen være endeligt vedtaget senest den 15. 
oktober 2018. I Albertslund Kommune holder Kommunalbestyrelsen møde den 
9. oktober 2018, hvor det forventes, at budgettet bliver vedtaget 
 
Link til budgetkataloget:  
https://albertslund.dk/nyheder/2018/budgetkatalog-i-hoering/ 
 
Indstilling: 
Udsatterådet skulle beslutte, hvilke forslag i budgetkataloget, som Rådet vil 
kommentere eller stille spørgsmål til.  
 
Beslutning: 
Jette havde forinden mødet sendt forslag til hvilke punkter Rådet skal 
kommentere på.  
Det blev besluttet at omformulere kommentarerne til punkt 4.5 Udbud af 
eksterne mentorer samt komme med kommentarer til budgetkatalogets punkt 
8.14 Nedlæggelse af videnscenter på Egelundskolen samt punkt 8.15 
Nedlæggelse af UP-klassen også.  
Jette formulerer kommentarer, som sendes på vegne af Rådet. 
 
 

C. Orienteringspunkter 
 
6. Afgivne høringssvar 

 
Sagsfremstilling:  
Udsatterådet har siden sidste møde afgivet høringssvar i sager til Social- og 
Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget. 
 
Høringssvarene er løbende sendt til Rådets medlemmer. 
 
Jette har modtaget enkelte input til svarene fra medlemmer af Rådet, men 
efterlyser endnu flere stikord og input fremadrettet.  
 
Da svarfristen for at afgive høringssvar kun er 5 hverdage, kan Jette ikke nå at 
sende dem i udkast til Rådet. Men efterfølgende vil Jette meget gerne have 
tilbagemeldinger.  
 
Der var enighed om, at fremgangsmåden for afgivelse af høringssvar skal 
diskuteres på et kommende møde i Udsatterådet.  
 
 
 
 
 

https://albertslund.dk/nyheder/2018/budgetkatalog-i-hoering/
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7. Datoer for kommende møder 
 
Sagsfremstilling:  

• Eventuelt temadag søndag den 7. oktober 2018 kl. 9.00 – 18.00, 
herefter middag på Birkelundgaard 

• Ordinært møde torsdag den 29. november 2018 kl. 16.00 – 18.00 i 
mødelokale 129 på Rådhuset. 

 
Temadagen den 7. oktober udsættes til foråret 2019 og erstattes af et ekstra 
eftermiddagsmøde i oktober.  
 
 
8. Udsatterådets økonomi 
 
Sagsfremstilling:  
Jette oplyste, at Udsatterådets kun har brugt knapt 900 kroner ud af budgettet 
på 25.000 kroner.  
 
 
9. Eventuelt 
 
Rene spurgte om Udsatterådet til Foreningernes Dag i 2019 kunne have en 
bod.  Dette skal diskuteres på mødet i oktober. 
 
Tanja har foreslået, at Udsatterådet skal have et logo. Jette lægger forslag til 
logo på Facebook og endelig beslutning om hvilket logo Udsatterådet skal have 
tages på mødet i oktober.  
 
Rådet for Socialt Udsatte afholder 2 halvårlige netværksmøder. Første møde er 
torsdag den 1. november kl. 12:00-15:00 i Handicaporganisationernes Hus, 
Blekinge Boulevard, 2630 Taastrup. Jette lægger invitationen på Facebook, 
tilmeldingsfristen er den 10. oktober 2018.  
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