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Forum: Udsatterådet 

Tid: 9. december 2021 kl. 16.00-18.00 

Sted: Mødelokale 2 i forhallen 

Deltagere: Jette Nyboe, Lisbeth Andersen, Jannie Hansen, Berit Berrig, René 

Meyrowitsch, Søren Mogensen, Allan Høyer, Ulla Bektas og Helge 

Bo Jensen  

Afbud: 

U/afbud: 

Sanne Graffe  
Diana Vang   

Referent: Carina Kofoed 

Beslutningspunkter 

 

1. Godkendelse af referat fra 14. oktober 2021 og dagsorden til i dag 
 
Beslutning: 
Dagsorden og referat blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af Årsberetning 2021 
 
Beslutning: 
Der er ingen rettelser til afsnittene om formål, sammensætning, aktiviteter og 
økonomi. 
 
Afsnittet omkring hvad Udsatterådet har opnået – her er der følgende bemærk-
ninger: 

• Ønskeligt hvis rådet kunne have presset mere på vedrørende socialt fri-
kort. Det virker som om, at der stadig ikke er nok viden om ordningen i 
samfundet. Udfordringen har været, at rådet har manglet ressourcer til 
at gøre mere. Ankestyrelsen arbejder videre med det og er heller ikke 
tilfredse med de opnåede resultater i forhold til brugen af socialt frikort.  
Et nyt Udsatteråd kunne lægge mere pres på kommunen, så man in-
ternt bruger ordningen mere samt sørge for at kommunens virksom-
hedskonsulenter er klædt på til opgaven. Ordningen er forlænget pga. 
Corona.  
 

• Tandbehandling – der kommer en afrapportering til februar, men det 
går ikke så godt som håbet. Oplevelsen er, at forvaltningen har mere 
fokus på de hidtidige ordninger. Den nye ordning har kun åbent én dag 
om ugen og blev etableret i august. Med den nye finanslov er det nu 
blevet gratis for de 18-21 årige at gå til tandlægen. 

 

• Rådet har ikke opnået at medvirke til en madordning på alle skoler. Rå-
det kunne måske have presset mere på, når det kun var én skoleleder 
der ikke samarbejdede.  
På Herstedvester Skole er der dog morgenmad i SFO og mulighed for 
køb af mad i pauserne.  
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Til afsnittet omkring hvilke erfaringer Udsatterådet har gjort sig – er der føl-
gende bemærkninger: 
 

• Måske ville det være en fordel for det fremtidige råd at bruge måltal. 
Det arbejde vi har gjort med bisidderordningen fx er det godt nok – eller 
bør et nyt råd arbejde videre med det? Når man diskuterer en ny op-
gave, så er det en fordel at sætte realistiske mål og hvis man ikke når 
dem, hvad gør man så – skal kræfterne måske så bruges på noget an-
det? 
Ville også være godt at lave en tidsplan for opgaverne.  
 

• Godt med lokale samarbejdsrelationer – kan vi udvide det?? Vi mangler 
fx. relation til kirken og boligselskaberne. Det kan komme an på hvilke 
opgaver Udsatterådet vælger at arbejde med.  
 

• Godt med to politikere der kan bakke op om sagerne i Kommunalbesty-
relsen. Gode eksempler er tandbehandling og socialt frikort. 

 
Der er ingen rettelser til afsnittet omkring om Udsatterådet har levet op til formå-
let. 
 
Formandens måde at være tovholder på samt den sekretærbistand rådet har 
fået bliver rost. Herudover nævnes det, at rådet har samarbejdet godt og man 
har været lydhør overfor hinanden. 
 
Årsberetning 2021 blev herefter godkendt. 
 
Den sendes til orientering i den nye kommunalbestyrelse. 
 

3. Valg af nyt Udsatteråd - status   
 
Beslutning: 
Forvaltningen har uddelt materialer og afholdt åbent hus. Til åbent hus kom der 
desværre ingen borgere, men rådets repræsentanter fik talt med to medarbej-
dere fra ”Den kriminalpræventive enhed”. 
  
Jannie, Lisbeth, René og Ulla ønsker at genopstille til Udsatterådet. 
  
Repræsentanter fra kommunalbestyrelsen bliver Helge Bo Jensen (Ø) og 
Ashlaq Ahmad (A). 
 
Jette vil gerne være behjælpelig med råd og vejledning i forhold til en ny for-
mand. 
 
Forvaltningen har desværre ikke modtaget mails fra nogle borgere eller andre 
der ønsker at stille op til Udsatterådet – så kan vi gøre mere eller andet for at 
gøre lidt reklame for rådet og valget? 
 
Berit vil gerne gøre en ekstra indsats på bostøtte- og klubområdet – både i for-
hold til borgere og pårørende. 
 
Der bringes en annonce mere i Albertslund Posten og herudover også to inter-
views – et med Søren her fra rådet og et med Paw der er formand for SUS. 
 
Det ville også være godt med endnu et åbent hus arrangement, men der er des-
værre ikke tid til det inden jul.   
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Der kunne være nogle ressourcer at hente hos lærere, pædagoger og psykolo-
ger. Forvaltningen forsøger at få noget materiale ud via lærerkredsen.  
 
Forvaltningen sørger også for at der hænges plakater op og lægges materiale 
ved de to test steder i Albertslund Centeret.  
 
Udsatterådet gør også en ekstra indsats i forhold til at bruge de netværk, som 
de er en del af.  
 

4. Høring - Kommuneplan 
 
Beslutning: 
Kommuneplanen indeholder noget om fremtidige boligplaner, om hvilke områ-
der er prioriteret til bebyggelse og at man satser på familieboliger, så der kom-
mer ressourcer til kommunen.  
 
Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at der skal bygges boliger til 
udsatte borgere – men der fremgår ikke noget omkring dette i kommuneplanen.  
 
Der er umiddelbart ingen planer om at bygge boliger til de unge. 
 
Udsatterådet kan gøre en indsats for at der bygges mindre billigere boliger – til 
udsatte og unge.  
Kommunen har også en plan om hjemtagelse fra dyre botilbud i andre kommu-
ner – og det bliver svært uden boliger. Det kræver politisk vilje.  
 
At kommunen ikke prioriterer mindre billigere boliger, kan også blive et problem 
for skilsmisseforældre med børn. 
 
Udsatterådet bør afgive høringssvar, da der ikke står noget konkret om billigere 
og mindre boliger. Hensigter er ikke nok. 
 
Jette laver udkast og sender det rundt til rådets medlemmer i løbet af den næ-
ste uge. 
 
 
5.  Udsatterådets økonomi 
 
Orientering: 
Udsatterådet har et budget på 25.000 kr. 
 
En del af de ting der var afsat penge til, er ikke blevet til noget pga. Corona; Fo-
redrag om ensomhed, Danmark spiser sammen og diverse konferencer. 
 
Der mangler at blive købt lidt værnemidler til madpakkeordningen og en julega-
vekurv til de frivillige.  
 
Herefter vil der stadig være penge i overskud og Udsatterådet besluttede, at der 
helt ekstraordinært gives tre donationer, som understøtter arbejdet for de ud-
satte borgere. Donationer gives til Bisidderordningen, Headspace og Overskud.  
 
Jette skriver beslutningen omkring donationer ind i årsberetningen. 
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Orienteringspunkter 

 

6. Formand orienterer kort  
 
Orientering: 

Jette orienterede om at hun har fået en henvendelse fra KBC B&U (rødder i 

Pinsebevægelsen) som bl.a. holder til i Hedemarken i Albertslund. De 

vil gerne have kontakt til udsatte borgere med børn for at forære 

dem et gavekort samtidig med en invitation til ét af deres arrange-

menter.  

 

Jette har meddelt dem, at rådet gerne hjælper med uddeling af gave-

kort – men vil ikke give oplysninger på borgere. Jette har herefter 

ikke hørt mere fra dem.  
 
 
7. Kort orientering fra medlemmer (og tovholdere) af Udsatterådet 
 
Orientering fra tovholderne: 
Intet. 
 
 
8. Eventuelt 
 
Jette takker af som formand for rådet og vil gerne sige tusind tak for nogle 
spændende år – og hun er imponeret over hvor meget rådet har nået. 
 
Medlemmerne af rådet siger også tak til Jette som formand og hun fik overrakt 
en blomst. 
 
  


