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Forum: Udsatterådet 

Tid: 7. november 2019 kl. 16.00 – 18.00 

Sted: Mødelokale 915 i blok C, 2. sal 

Deltagere: Jette Nyboe, Nina Gustavsen, Søren Mogensen, René Meyro-

witsch, Martin Freitag, Helge Bo Jensen (skal gå kl. 17.00), Lisbeth 

Andersen, Jannie Hansen og Allan Høyer. 

Rikke Terslev Bengtson som gæst 

Afbud: 
Ikke mødt:  

Irene Kann  

Diana Vang, Sanne Graffe og Ulla Bektas 

Referent: Carina Kofoed 

OBS – i dette referat er sagsfremstillingen udeladt for overskuelighedens 

skyld. Vi taler om, på næste møde, om det fungerer. 
 
 

A. Beslutningspunkter 
 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden 
 
Beslutning: 
Referat og dagsorden godkendt. 
 
2. Evaluering af Udsatterådets arbejde i 2019 
 
Beslutning: 
Formanden indledte punktet og gennemgik konkretisering af formålet med Ud-
satterådet samt de opgaver, konferencer mm som Udsatterådet har arbejdet 
med i 2019. 
Udsatterådet er enige om, at det beskrevne formål passer godt til dén måde Rå-
det arbejder på og den måde man gerne vil fremstå på. Dog skal dét afsnit om-
formuleres, hvor det fremgår, at Rådet ikke kan udtale sig på borgernes vegne. 
Jette tilretter.  
Udsatterådet er også enige om, at de emner der er arbejdet med i 2019 samt 
de konferencer og møder Rådet har deltaget i, ligger indenfor rammerne af det 
beskrevne formål.  
Der har i 2019 ikke været så meget fokus på børn og unge – andet end emnet 
om morgenmad og Rådets høringssvar til budgetkataloget. Dét bliver et op-
mærksomhedspunkt fremover – og det nævnes i årsberetningen, at det bliver et 
fremtidigt emne. Stopspild kan dog nævnes som en aktivitet, der ikke kun ram-
mer de voksne, da det er mange børnefamilier der kommer, og dermed kommer 
det også børnene til gode. 
Der har også været tale om børnefattigdom et par gange i løbet af 2019, men 
der er ikke arbejdet som sådan med emnet. 
 
Et andet emne, som Udsatterådet bør beskæftige sig med i 2020, er den bolig-
situation mange udsatte borgere står i. Det er svært for hjemløse, at komme på 
boliglisten og mange af de små billige lejemål nedlægges.  
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Udsatterådet har i løbet af 2019 afleveret flere høringssvar – men hvordan bru-
ges de? Helge og Allan oplyser, at politikkerne får høringssvarene forelagt, og 
at det opleves som om, at høringssvarene har en indirekte påvirkning på de be-
slutninger der bliver truffet. De giver måske sjældent anledning til væsentlige 
forandringer, men for eksempel vedrørende det sociale frikort, har det sandsyn-
ligvis haft stor effekt. Allan kan også fortælle, at bostøtterne har fået et fysisk 
skema med ud til borgerne, som de kan udfylde og dermed søge om socialt fri-
kort.   
 
Konklusion: 
Udsatterådet vurderer, at de lever op til det beskrevne formål. 
I 2020 arbejdes der videre med flere af emnerne fra 2019, men herudover også 
børn og unge samt boligsituationen for de udsatte borgere.  
  
Helge vil gerne rose Udsatterådet for, at være kommet så godt i gang – der er 
arbejdet med mange emner på kort tid. Ros også til formandskabet og sekreta-
riatsbetjeningen. 
 
Ovenstående bruges til årsberetningen for 2019. 
 
3. ”Folkebevægelsen mod ensomhed” 
 
Beslutning: 
René trækker sit forslag tilbage, da ressourcerne på biblioteket ikke rækker til 
endnu et arrangement før jul. 
 
4. Økonomisk støtte til ”Julefællesskabet” 
 
Beslutning; 
Udsatterådet kender ikke det reelle behov for pengehjælp, men vil gerne støtte 
det gode formål. 
Udsatterådet beslutter, at der kan gives op til 5.500 kr. 
Jette træffer beslutning, når hun har talt med den gruppe, der står for arrange-
mentet. 
 
5. Mødeplan 2020 
 
Beslutning; 
Mødeplanen er godkendt – dog melder Helge fra den 6. februar. 
 
Det ville være en god idé, hvis møderne indimellem kunne holdes andre steder 
end på rådhuset – for eksempel i Klubben og i Albertslund Rusmiddelcenter. 
Rikke taler med Berit om, om rådets første møde den 6. februar 2020 kan afhol-
des i Klubben.  
 
Den 7. januar – Jette kan ikke deltage på fællesmødet. René, Jannie, Martin, 
Lisbeth, Nina regner med at komme. Carina er opmærksom på dagsorden.  
 
 
6. Arbejdsplan for Udsatterådet 2020 
 
Beslutning; 
De fire temaer (morgenmad, tandpleje, socialt frikort og bisidderordning) skal 
der arbejdes videre med – men det skal vurderes undervejs, om vi kan komme 
videre med emnet, eller om vi stopper op, fordi vi ikke kan komme længere. Op-
følgning på de fire temaer skal ikke på som faste punkter på dagsordenen – kun 
hvis der er nyt. 
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Som besluttet under punkt 2, skal der også arbejdes med to nye emner; børn 
og unge samt boligsituationen for udsatte borgere. Lisbeth vil gerne være tov-
holder på emnet omkring bolig. Jette sender skabelon til Lisbeth. 
 
Dialogmøder (forstås som større offentlige møder med flere forskellige interes-
senter) er en god idé og oplagte emner kunne være bisidderordning og ensom-
hed. Udsatterådet skal under arbejdet med emnerne vurdere, om et dialogmøde 
skal arrangeres. Der skal afsættes penge til dialogmøder i budgettet. 
 
Kunne man overveje mere generelle informationsmøder – om relevante emner 
– for alle borgere? Måske som en del af noget PR for rådet. Punktet sættes på 
dagsordenen på et møde i 2020. 
 
Strukturen på Udsatterådets møder bliver ofte udfordret. Det sker ved, at tiden 
bliver knap til de sidste punkter og i særdeleshed, når der er inviteret oplægs-
holdere. Udsatterådet er enige om, at oplægsholdere er en god idé, men det 
skal begrænses til to om året og det skal overvejes, om møderne i disse til-
fælde, skal forlænges.  
Det kan også være medlemmer af rådet, der kan være oplægsholdere. 
Det ville også være interessant, hvis man kunne få en udsat borger til at 
komme, og fortælle hvilke udfordringer man oplever, som borger i kommunen. 
Når der er oplægsholdere, får de en time, og så skal der ikke være mange 
punkter herudover. 
 
Der er enighed om, at der på de fremtidige dagsordner, skal tidspunkter på de 
enkelte punkter. 
 
I forhold til nye medlemmer, så vil Udsatterådet gerne sætte gang i nogle initiati-
ver. Kunne man mon finde frem til en bruttopulje?  
Hvis Udsatterådets møde holdes i Klubben den 6. februar, så kan borgerne 
kigge med og måske få interesse.  
Der mangler 4 suppleanter for brugerne/pårørende. 
Udsatterådet arbejder på, at ved næste valg og ved revidering af vedtægterne, 
så skal alle medlemmer være fuldbyrdede medlemmer.  
 
Udsatterådets budget 2020 – helt sikkert 25.000 kr. 
Kriterier for deltagelse i konferencer; bør stadig være, at det er relevant for de 
temaer der arbejdes med i rådet. 
Der skal afsættes penge til dialogmøder/samarbejde med de andre råd. 
Der skal også afsættes penge til støtte til aktiviteter – i lighed med støtte til  
stopspild, Julefællesskabet og Danmark Spiser sammen. 
Nina og Jette kommer med udkast til budget på baggrund af ovenstående. 
 
OBS! på at der holdes mange gratis arrangementer – f.eks. psykiatrifonden. 
Læg endelig på Facebook, så alle kan tilmelde sig. 
 
I forhold til kommunens budget 2020, skal Rådet forsøge, at bruge de to politi-
ske repræsentanter mere.  
Der skal presses på fra Udsatterådet for at opnå større indflydelse og der skal 
være konkrete initiativer. Sættes på som punkt på møde den 6. februar 2020. 
 
Ovenstående arbejdsplan for 2020 blev godkendt af Udsatterådet. 
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B. Orienteringspunkter  
 
 
7. Formand og næstformand orienterer kort 
 
Orientering: 
Samarbejdet med StopSpild har været i gang en måned og der har været 14 
henvendelser til den frivillige sagsbehandler. Det er kun Jannie der leverer glad-
pakkerne – og det er sårbart. Det ville være godt med flere frivillige. 
 
”Danmark spiser sammen” gik rigtig godt. Der mødte 106 personer op til middag 
og den arrangerede musik passede perfekt til arrangementet.  
 

8. Kort orientering fra medlemmer af Udsatterådet 
 
Orientering: 
Intet nyt om socialt frikort.  
Der er notat på næste møde i SUS om bisidderordning og tandpleje.  
René og Martin har kontaktet inspektøren på én af kommunens skoler, for at 
høre, om skolen ville deltage i pilotforsøg om morgenmad til alle. Det var der 
ikke interesse for, så Martin og René prøver, at finde en anden indgang til at ar-
bejde med dette emne.  
Budgetbesparelser er besluttet. Formanden opfordrer til, at medlemmerne selv 
kigger i kataloget.  
 
9. Høringssvar 
 
Orientering: 
Der er sendt høringssvar til Erhvervs- & Beskæftigelsesudvalget vedrørende ny 
beskæftigelsesplan, og der er påpeget, at socialt frikort bør indgå i planen. 
 
 
10. Udsatterådets økonomi 
 
Status: 
Udsatterådet har 43.000 kr. i budget (25.000 kr. i bevilling samt 18.000 kr. der 
er overført fra sidste år). Indtil dags dato har Udsatterådet brugt 11.800 kr. på 
forplejning, transport, nøgle og ”Danmark spiser sammen”.  
 
Udsatterådet har nu 31.200 kr. tilbage og har fremtidige disponeringer til Stop-
Spild (gulv) og til ”Julefællesskabet”. 
 
 
11. Eventuelt 
 
Jan Sjursen er trådt tilbage – læs mere her på Rådet for Socialt udsattes hjem-
meside; Rådet for Socialt udsattes hjemmeside 
 
Carina skal deltage på netværksmøde for Udsatterådssekretærer i Odense den 
14. november 2019. 
 
Fremtidige mødedatoer i 2020; 
 

• 7. januar – fællesmøde med øvrige råd og Kommunalbestyrelsen 

• 6. februar 

• 16. april 

• 28. maj – deltagelse på SUS 

https://www.udsatte.dk/aktuelt/nyhedsside/formanden-for-raadet-for-socialt-udsatte-stopper-paa-posten
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• 4. juni 

• 27. august 

• 8. oktober - arbejdsmøde 

• 3. december 
 
 
 
 
 
 
 
 


