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 Forum: Udsatterådet 

Tid: 27. august 2020 kl. 16.00 – 18.00 

Sted: KB-salen i rådhuset forhal (så vi kan holde god Corona afstand) 

Deltagere: Jette Nyboe, Nina Gustavsen, Allan Høyer, Søren Mogensen, Ulla 

Bektas, René Meyrowitsch. Sanne Graffe, Martin Freitag, Helge Bo 

Jensen, Diana Vang, Lisbeth Andersen og Jannie Hansen 

Afbud: Irene Kann 

Referent: Carina Kofoed 

A.   

Godkendelse og orientering om Covid-19 

 

 
1. Godkendelse af referat og dagsorden (kl. 16.00-16.05) 
 
Sagsfremstilling: 
Endelig godkendelse af referat fra møde den 6. februar 2020 samt godkendelse 
af denne dagsorden. 
 
Bilag: 
Referat fra møde den 6. februar 2020 
 
 
2. Orientering om håndtering af Covid-19 (16.05 – 16.15) 

 
Sagsfremstilling: 
Rikke Terslev giver en orientering om håndtering af området Voksen & Social i 
perioden med nedlukning på grund af Covid-19 – hvilke retningslinjer har vi og 
hvad gør vi, hvis smittetallet stiger. 
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A.  Beslutningspunkter 

 
3. Godkendelse af høringssvar til budget 2021 (16.15 – 16.30) 
 
Sagsfremstilling: 
Formanden har lavet udkast til høringssvar fra Udsatterådet til dét budget, som 
er sendt i høring. 

 
Udsatterådet skal komme med eventuelle bemærkninger til høringssvaret og 
derefter beslutte, om det kan godkendes.   

 
Bilag: 
Udkast til høringssvar 
 
4. Godkendelse af Udsatterådets årsberetning 2019 (16.30 – 16.35) 

 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet udkast til Udsatterådets årsberetning 2019. 
 
Udsatterådet skal komme med eventuelle bemærkninger til årsberetningen og 
herefter beslutte, om den kan godkendes. 
 
Bilag: 
Udsatterådets årsberetning 2019 
 
 
5. Arrangement om ensomhed 1. oktober 2020 (16.35 – 16.50) 

 
Sagsfremstilling: 
Arrangementet om ensomhed er flyttet til 1. oktober 2020. 
 
Udsatterådet skal beslutte følgende; 

• Vil Udsatterådet bidrage med 2.000 kr. til afholdelse af arrangementet? 

• Hvem fra Udsatterådet vil deltage i dét panel der skal være på dagen? 

• Hvem fra Udsatterådet (1-2 personer) vil deltage i den aktionsgruppe 
der skal nedsættes? 

• Hvilke spørgsmål kan Udsatterådet med fordel sendes til moderator af 
arrangementet inden 1. oktober? 

• Der skal orienteres til foreninger om arrangementet -. men hvem? (der 
er allerede sendt forslag om Headspace, Ungecenteret, Klubben samt 
bestyrelserne i de almene boligforeninger) 

• Hvordan udbreder vi ellers kendskabet til arrangementet? 
 
 
PAUSE 10 min. 
 
 
6. Projekt om frivillige bisiddere og gældsrådgivere (17.00 – 17.10) 

 
Sagsfremstilling: 
Signe fra Frivilligcenteret er tovholder på et nyt projekt, der skal starte op om-
kring frivillige bisiddere og gældsrådgivere. 
Der er ansat en projektkoordinator pr. 1. september. Hun deltager eventuelt i 
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dette punkt på dagsrodenen, for at blive præsenteret for Udsatterådet. 
 
Udsatterådet skal beslutte, hvem fra Udsatterådet der skal være kontaktperson 
til projektet. 
 
 
7. Planlægning af arbejdsmøde den 8. oktober 2020 (17.10 – 17.25) 
 
Sagsfremstilling: 
Udsatterådet har det årlige arbejdsmøde den 8. oktober 2020. 
 
Der er fra formand og næstformand stillet forslag om, at der skal arbejdes med 
følgende tre temaer; 
 

• Lighed i sundhed 

• Hjemløshed 

• Socialt udsattes adgang til klagesystemet 
 
Udsatterådet skal beslutte, om det er disse temaer der skal arbejdes med samt 
hvem der skal bidrage til planlægning af mødet. 
 
Bilag: 
Notat fra Rådet for socialt udsatte om lighed i Sundhed 
Notat fra Rådet for socialt udsatte om de udsattes adgang til klagesystemet 
 
 
 
 
8.  Udsatterådets økonomi (17.25 – 17.30) 
 
Sagsfremstilling: 
Der gives status på Udsatterådets økonomi. Rådet har en bevilling på kr. 
25.000 i 2020.  
 
Der er i 2020 indtil videre brugt 3.443,44 kr. på henholdsvis forplejning til Udsat-
terådets møde i februar og indkøb af værnemidler, køletasker, køleelementer 
og sækkevogne.  
 
Udsatterådet skal træffe eventuelle beslutninger om brugen af de resterende 
midler i 2020.  
 
 

B. Orienteringspunkter 
 
 
9. Orientering fra formand/næstformand (17.30-17.40) 
 
Sagsfremstilling:  
Formand/næstformand orienterer om følgende punkter; 

• Gladpakkeordningen 

• Landspanel i Rådet for socialt udsatte 

• Fællesskabsstafetten  

• Årsplan 2020, overbliksdokument 2020 
 
Bilag: 
Invitation til Fællesskabsstafetten 
Program til første møde i landspanelet 
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Årsplan 2020, overbliksdokument 2020 
 
 
 

10. Kort orientering fra medlemmer af Udsatterådet (17.40-17.50) 
 
Sagsfremstilling: 
Udsatterådets medlemmer har mulighed for at give en kort orientering om rele-
vante informationer – eksempelvis; 

• Informationer fra deltagelse i konferencer, arrangementer m.m. 

• Har man læst/hørt noget relevant? 

• Har man udtalt sig om noget?  
 
 
 
11. Høringssvar (17.50-17.55) 
 
Sagsfremstilling: 
Formanden orienterer om eventuelle afgivne høringssvar. 
 
 
 
 
 
 
12. Eventuelt (17.55-18.00) 
 
 
 

Kommende møder; 

• 8. oktober - arbejdsmøde 

• 3. december 


