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Forum: Udsatterådet 

Tid: 6. februar 2020 kl. 16.00 – 18.00 

Sted: Klubben, Poppelhusene 1 

Deltagere: Jette Nyboe, Søren Mogensen, René Meyrowitsch, Martin Freitag, 

Helge Bo Jensen (skal gå kl. 17.00), Lisbeth Andersen, Jannie 

Hansen, Irene Kann, Ulla Bektas og Allan Høyer. Sanne Graffe 

mødt senere. 

Rikke Terslev Bengtson som gæst fra forvaltningen. 

Berit og Pernille deltager som værter for Klubben og Sune og Ma-

thias deltager som brugere af Klubben. 

Afbud: 
Ikke mødt:  

Nina Gustavussen, Martin Freitag og Helge Bo Jensen  

Diana Vang  

Referent: Carina Kofoed 

Tusind tak for, at mødet kan afholdes i Klubben. 
 
 

A. Beslutningspunkter 
 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden 
 
Beslutning: 
Referat og dagsorden godkendt – dog med tilføjelse af beslutningspunkt på 
dagsordenen vedrørende opfordring til SUS. 
 
 
2. Præsentation af Udsatterådet og Klubben 
 
Beslutning: 
Jette startede med, at give en kort orientering om oprettelsen af Udsatterådet, 
formålet med at være talerør for udsatte borgere samt rådgive relevante politi-
ske udvalg for eksempel Sundheds- & Socialudvalget og Børne- & Skoleudval-
get. Der er gjort en stor indsats i Udsatterådet med følgende emner/indsatser; 
socialt frikort, samarbejde med StopSpild – gladpakker, ”Danmark spiser sam-
men”, kommentere dagsordener til udvalg, kommunikere bl.a. via facebook-
gruppe, arbejder på at få oprettet en bisidderordning, tandbehandling hvor man 
kan få større støtte – viden er ikke udbredt nok, boligområdet – hvordan sikrer 
man billige boliger til dem der, ikke har mange penge m.m. 
 
Efter Jettes orientering fik rådet en rundvisning i Klubben. Klubben er et åbent 
sted uden visitation – dog skal man være Albertslund borger med en psykisk 
sårbarhed.  
Klubben kan i enkelte tilfælde bruges som en erstatning for støtte-kontakt-per-
son, hvor personalet går hjem til borgerne, men ellers skal man møde op i Klub-
ben. Man kan få en fast personale at tale med – det kan også være mere løst 
så man taler med den der nu er der – efter individuelt behov. Personalet ringer 
og sender tit sms til borgerne. 
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Spørgsmål/svar  
Møder Klubben hjemløse borgere? Berit svarer, at Albertslund Kommune ligger 
højt i statistikken og der arbejdes med temaet – bl.a. samarbejde med Social-
styrelsen. Kommunen kender både til sofasovere, hjemløse med andre proble-
mer, og dem der selv har valgt hjemløshed som livsstil. Kommunen kan støtte 
dem i, at finde bolig og de kommer også i Klubben, hvor de har samtaler, bruger 
computere m.m. Én udfordring kan være at få en bolig, fordi de er for dyre. Kan 
Udsatterådet gøre noget? Sætte det på dagsordenen og tematisere det? 
 
Hvordan finder brugerne frem til Klubben? Berit svarer, at det typisk sker via an-
dre fagpersoner – eks. Psykiatrien, Jobcenteret, men også via andre brugere.  
Nogle brugere kommer dagligt og andre kommer når der opstår problemer.  
 
Følger I til lægen, tandlæge m.m.? Berit svarer, at det kan Klubbens personale 
ikke fast, men kan gøre det ved behov, hvis der er personale nok og hvis borge-
ren vurderes til, at have brug for det. Man kan søge om fast SKP – og der kan 
også bevilges mentor fra Jobcenter.  
 
Kan andre brugere tage kontakt til brugere, som måske ikke har været i Klub-
ben længe? Berit svarer, at ja – det kan de sagtens og de gør de også – der er 
stor omsorg i netværket. 
  
Kommer der borgere med anden etnisk baggrund? Berit svarer, at ja det gør 
der, men kun få. Hvorfor? Berit gætter på, at det er kulturelt. Tit er det tabu. Fa-
milierne tager sig tit af deres egne. 
 
Berit slutter af med, at fortælle en succeshistorie med en borger, som var til-
kendt førtidspension og som var vokset op med familie med meget misbrug. Via 
Klubben gik borgeren på yoga instruktør kursus, gennemførte og blev ansat i 
skånejob som instruktør. Herefter fik borgeren mod på uddannelse og frasagde 
sig førtidspensionen og har nu familie og børn. 

 
3. Udsatterådets økonomi 
 
Beslutning: 
Rådet gennemgik forbruget i 2019 og så forslaget til forbruget i 2020 igennem. 
Nogle af beløbene er små, fordi det laves i samarbejde med andre råd. Der skal 
højst sandsynligvis bruges flere penge end først antaget på poser til Gladpakker 
og der bør refunderes udgifter til benzin (udlevering af gladpakker). 
 
Måske er der afsat for mange penge til bisidderordningen (forplejning, kurser, 
transport m.m.), men så justeres der. 
Opmærksomhed på, at vi giver penge til dem, som måske ikke har mulighed for 
at få andre kommunale midler. 
 
Regnskab og bud på forbrug i 2020 er godkendt.  
 
 
4. Opfordring til Sundheds- & Socialudvalget vedrørende hjemløshed 
 
Beslutning; 
Tallene i notatet er sandsynligvis større end beskrevet. Man er stadig som 
hjemløs tilknyttet kommunen og evt. Jobcenter – og man skal henvende sig en 
gang om ugen. Med denne tilknytning kan man derfor godt, som hjemløs, få 
støtte og økonomisk hjælp.  
Det opleves ikke, at der er politisk opbakning til at gøre noget ved det. 
Der har dog været tættere opfølgning på hjemløse i 2019 – der har også været 
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etableret midlertidige boliger og midlertidig leje af boliger der skal bygges om 
(Bo-Vest). 
 
Udsatterådet støtter op om notatet med den ændring, at der tilføjes, at man 
med fordel kan kontakte Ishøj Kommune og lære af deres erfaringer.  
 
Udsatterådet kan også selv kontakte Ishøj for at få sparring på hvad man har 
gjort i Ishøj Kommunes Udsatteråd – og der kan sættes fokus på emnet via ar-
tikler i AP.  
 
Jette retter notatet til og sender det videre til SUS. 
 
 

B. Orienteringspunkter  
 
 
5. Formand og næstformand orienterer kort 
 
Orientering:   

• Gladpakkeordningen går godt – pt får 44 voksen og 21 børn mad. Der 
bliver hentet 18 pakker og leveret 12. Der kunne godt bruges flere frivil-
lige til at hjælpe fredag eftermiddag. 
 

• Der er lavet aftale med Jan Sjursen om, at holde oplæg til møde om en-
somhed. Der skal efter oplægget lægges op til debat med et panel, der 
skal bestå af medlemmer fra Sundhedsrådet, Handicaprådet, Ældrerå-
det og Udsatterådet. Mødet skal afholdes i maj/juni måned – inden fol-
kemødet. Udpegning af medlemmer fra Udsatterådet til panelet og ned-
sættelse af arbejdsgruppe, bliver punkt på næste møde i Udsatterådet. 
 

• Årsplan og overbliksdokument.  
René spørger ind til om børnefattigdom ikke skal være et emne. Jette 
svarer, at der er fokus på børn- og unge, men rådet har ikke fastlagt et 
emne. Dog støttes børn via gladpakker og rådet har forsøgt, at komme 
igennem med gratis morgenmad i skolerne. 
 

• Rådet for socialt udsatte har fået ny formand – tjek hjemmesiden; 
https://www.udsatte.dk/om-raadet/medlemmer/ 
 

• Jette har i øvrigt talt med ny leder af Frivilligcenteret Signe Aagaard – 
hun vil meget gerne samarbejde med Udsatterådet og har mange gode 
idéer. 
Søren og Nina skal tale med hende onsdag. 
 

 
6. Orientering om fællesmøde mellem KB og råd/nævn den 7. januar  
 
Orientering: 
Der var på fællesmødet fokus på samarbejde, hvilket var rigtig godt. 
Der kom færre deltagere end der havde tilmeldt sig, hvilket gav lidt udfordringer 
med gruppedrøftelserne. Oplevelsen med temaer blev lidt rodet.  
Det var interessant, at møde de andre – taleemnerne var meget samarbejde 
mellem rådene og hjemmesiden (mangler søgeord). 
Der er ikke umiddelbart taget initiativ til, at rådene kan/skal mødes igen, men 
det ville være givtigt. 
 

https://www.udsatte.dk/om-raadet/medlemmer/
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7. Kort orientering fra medlemmer af Udsatterådet 
 
Orientering: 
Morgenmadsordningen – droppes da der ikke var imødekommenhed fra skolen. 
Der er ansat ny chef for afdelingen Skole & Uddannelse 1. oktober – måske hun 
skal inviteres til Udsatterådet.  
 
Jette Lau deltager i SUS mødet i denne uge, hvor der under orientering gives 
svar på Helges henvendelse om tandbehandling.   
 
René opfordrer til at se på hjemmesiden ”Brugernes Akademi”; https://bruger-
nesakademi.dk/ 
  
 
8. Høringssvar 
 
Orientering: 
Der er sendt høringssvar til SUS som er behandlet i november og januar må-
ned. Bilagene er vedhæftet dette referat.   
 
 
9. Eventuelt 
 
Idéer til punkter på næste møde;  
 

• Tandbehandling – skal rådet inviterer relevante medarbejdere? Pt. af-
venter rådet, hvad der kommer ud af sidste SUS, hvor Jette Lau deltog. 
 

• Sundhedspolitikken: 
* hjælp efter rygestop  
* træningskort 
 

• Boliger. 
 

• Invitere de lokale Røde Kors – hvad har de af tilbud? 
 

• Kunne det være relevant at invitere én fra SAND? 
 

 
Rene orienterede om, at han er i gang med at lave en dokumentarfilm.  
 
Sune (bruger af Klubben) synes, at det har været spændende at høre om, hvad 
Rådet laver. Han har oplevet mange ting selv og oplever manglende viden om 
muligheder – tænker over at være med i rådet. 
 
Fremtidige mødedatoer i 2020; 
 

• 16. april 

• 28. maj – deltagelse på SUS 

• 4. juni 

• 27. august 

• 8. oktober - arbejdsmøde 

• 3. december 
 
 

https://brugernesakademi.dk/
https://brugernesakademi.dk/

