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Årsberetning 2020 for Udsatterådet i Albertslund kommune 
 

Indledning 
Udsatterådet blev oprettet i foråret 2018, og Udsatterådet har med udgangen af 2020 eksisteret i godt to 

et halt år. Udsatterådets aktiviteter har som så meget andet i 2020 været påvirket af Coronakrisen. Det har 

betydet, at flere møder har været aflyst og at det ikke har været muligt at gennemføre alle de planlagte ak-

tiviteter.   

Denne beretning indeholder en beskrivelse af, hvilke aktiviteter Udsatterådet har gennemført i 2020. Beret-

ningen indeholder desuden en oversigt over, hvad de bevilgede midler er blevet brugt til.   

Formål med Albertslund Udsatteråd 
Ifølge Udsatterådets forretningsorden §§ 1 og 2 er formålet med Udsatterådet at være talerør for lokale 
borgere, som er i en udsat social livssituation. Udsatterådet skal således øge muligheden for at borgere i en 
socialt udsat livssituation kan komme til orde og derigennem få medindflydelse. Desuden skal Udsatterådet 
rådgive relevante politiske udvalg i forhold, der vedrører udsatteområdet. Formålet er besluttet af kommu-
nalbestyrelsen. 
 
Udsatterådet forstår borgere, der er i en socialt udsat livssituation, som borgere, der er i særlig risiko for 

stigmatisering og som lever et liv, som gennemsnittet ikke forstår. En socialt udsat livssituation kan karakte-

riseres ved et eller flere af nedenstående udfordringer: 

• vanskeligheder ved at få fodfæste på uddannelses- og/eller arbejdsmarkedet 

• vanskeligheder med at fastholde egen bolig 

• et liv er præget af ensomhed 

• vanskeligheder med at fungere i samfundet og fx have problemer med at finde rundt i de kommu-

nale, regionale og statslige systemer 

• ikke at være i stand til at få eller drage nytte af den hjælp, man som borger er berettiget til 

• et liv præget af fattigdom, dvs. at have en indkomst og en formue under lavindkomstgrænsen, som 

er Danmarks Statistiks definition på fattigdomsgrænsen  

Sammensætning og medlemmer 
Ved udgangen af 2020 havde Udsatterådet 9 medlemmer og to suppleanter. Medlemmerne i Udsatterådet 

afspejler de retningslinjer, som er beskrevet i forretningsordenens § 3. Suppleanter indkaldes til alle møder. 

I løbet af 2020 er et medlem og en suppleant stoppet. På det sidste møde i 2020 indstillede Udsatterådet, 

at den ene af udsatterådets suppleanter bliver udpeget som medlem, og at der udpeges en ny suppleant.  

Aktiviteter i 2020 

Antal møder og mødedeltagelse 

Udsatterådet havde planlagt seks møder i 2020, men på grund af Coronakrisen var det ikke muligt at gen-
nemføre to af forårets møder. I 2020 er der blevet afholdt fire møder. Mellem syv og ti medlemmer og sup-
pleanter har deltaget i de enkelte møder med et gennemsnit på otte deltagere pr. gang.  
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Arbejdstemaer og -opgaver 2020 

I dette afsnit beskrives de temaer og opgaver, som udsatterådet har besluttet at arbejde med i 2020.  
 

• Socialt frikort 

I maj sendte udsatterådet en kommentar til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om, at status på job-
centret ikke omfatter oplysninger om, der har været begrænsninger i forhold til at bevilge nye sociale 
frikort som følge af Coronakrisen, om borgere med socialt frikort har fået den nødvendige støtte til at 
finde et arbejde, eller om borgere med arbejde via det sociale frikort har kunnet fastholde arbejdet.   
 

• Gladpakker 

Uddeling og levering af Gladpakker er fortsat hele 2020 i samarbejde med Stop Spild Lokalt (Alberts-
lund). I starten af 2020 blev der nedsat en styregruppe for Gladpakkeordningen med deltagere fra Ud-
satterådet og bestyrelsen for Stop spild Lokalt (Albertslund). Styregruppen udarbejdede en opgave- og 
ansvarsfordelingen mellem de to grupper, og denne har dannet grundlag for et velfungerende samar-
bejde. 
 
Da Danmark lukkede ned i marts, besluttede styregruppen at fortsætte med uddeling og levering af 
Gladpakker, da modtagerne alle er mennesker, hvor Gladpakken gør en positiv forskel i forhold til at få 
nok mad. Det blev desuden besluttet at udvide ordningen med to ugentlige uddelinger og leveringer. 
Uddeling og levering af Gladpakker blev tilrettelagt, så myndighedernes anbefalinger i forhold til at fo-
rebyggelse af smitte blev overholdt. Fra 1. juli og resten af året er der én ugentlig levering og to ugent-
lige uddelinger af Gladpakker. 
 
Borgere, der ønsker at komme med i Gladpakkeordningen, skal kontakte en af de frivillige sagsbehand-
lere. Indtil nedlukningen i foråret var det muligt at henvende sig personligt til en sagsbehandler en time 
om ugen. Efter nedlukningen er denne mulighed lukket af hensyn til smitterisikoen. Der var dog ingen, 
der havde henvendt sig uden forudgående aftale, så dette har formentlig ikke været en hindring for at 
henvende sig. Enkelte borgere har henvendt sig om at få en gladpakke, når der har være uddeling. De 
har fået telefonnummeret til den frivillige sagsbehandler, eller har selv oplyst deres telefonnummer og 
er efterfølgende blevet kontaktet. De frivillige sagsbehandlere kontakter med mellemrum de borgere, 
der er med i Gladpakkeordningen, for at høre om de stadig har brug for at være med.   
 
Alt arbejdet med gladpakkerne foretages af frivillige og der har i 2020 været et korps på omkring 10 fri-
villige.  
 
I 2020 har i alt 77 husstande modtaget Gladpakker. I januar var 34 husstande tilmeldt Gladpakkeordnin-
gen og i december var antallet af husstande steget til 58. Af de 77 husstande er 37 med én person i hus-
standen og 40 med to eller flere. 24 husstande har til sammen 48 børn. 
 
De borgere, der modtager Gladpakker, er meget glade for den faste levering og udlevering af gode og 
sunde madvarer. Netop den faste leverance er med til at fjerne en af stressfaktorerne i deres dagligdag.  
Mange giver udtryk for, at de ikke ved, hvordan de skulle klare sig uden Gladpakkerne, og at Gladpak-
kerne gør, at deres månedlige budget kan hænge sammen. De frivillige fortæller, at dem der modtager 
Gladpakker, hver gang takker af hjertet for deres Gladpakke, og at de bliver bedt om at give takken vi-
dere til alle de andre involverede frivillige.  
 
I 2020 har flere lokale hjælpeorganisationer, der blandt andet støtter folk med akut behov for mad, op-
levet en nedgang i efterspørgslen efter mad.  
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• Fællesspisning af overskudsmad  

I starten af 2020 havde udsatterådet planlagt to fællesspisninger i samarbejde med Stop Spild lokalt 
(Albertslund) og Opstandelseskirken. Begge fællesspisninger blev aflyst pga. Coronakrisen.  
 

• Bisidderordning for borgere i en udsat livssituation 

I samarbejde med Udsatterådet har Frivilligcenter Albertslund ansøgt og modtaget midler fra PUF pul-
jen (en ansøgningspulje til frivilligt socialt arbejde) til et projekt om bisidning og økonomisk vejledning. I 
efteråret blev der ansat en projektleder og med udgangen af 2020 havde seks frivillige meldt sig. I 2021 
vil der blive afholdt (digitalt) kursus, som alle frivillige skal gennemføre, inden de kan påtage sig opga-
ver med bisidning og økonomisk vejledning. 
 

• Tandbehandling til udsatte grupper 

Udsatterådet har arbejdet for at fremme muligheden for at få indført gratis tandpleje for borgere, der 
modtager overførselsindkomst, og at der vil blive gjort en aktiv indsats for at oplyse borgerne om støt-
temuligheder via Aktivloven. Udsatterådet har sendt flere kommentarer til Social- og Sundhedsudval-
gets møder om tandbehandling til borgere i en udsat livssituation. Kommentarerne har handlet om, at 
det er vanskeligt for mange borgere at gennemskue, hvordan de får tilskud til tandbehandling efter Ak-
tivlovens § 82a, at det er for nogle borgere er umuligt selv at lægge ud for det beløb, som kommunen 
skal betale, at manglende tandpleje kan medføre en række sygdomme og forværring af eksisterende 
sygdomme hos borgerne og implementering af den nye lov om social tandpleje.  
 

• Arrangement om ensomhed 

For mange mennesker med sociale problemer og sparsomme netværk er ensomhed et væsentligt pro-
blem, og med de mange restriktioner på grund af Corona er ensomhedsproblemerne eskaleret. For at 
sætte fokus på dette problem lokalt arrangerede fire af de lokale råd (Sundhedsrådet, Ældrerådet, Han-
dicaprådet og Udsatterådet) i juni en temaaften med oplæg fra den tidligere formand for Rådet for So-
cialt udsatte, Jann Sjursen og med efterfølgende debat. Aftenen skulle munde ud i, at der blev nedsat 
en gruppe, der skulle udarbejde en handlingsplan mod ensomhed. Desværre blev dette arrangement 
udsat på ubestemt tid på grund af Coronarestriktioner.  
 
Der er nedsat en aktionsgruppe, som arbejder videre med, hvordan vi lokalt kan støtte op om at mind-
ske ensomhed, og et af Udsatterådets medlemmer deltager i denne gruppe. 
 

• Interview angående udformning af afgørelsesbreve til borgere 

I efteråret deltog to medlemmer af Udsatterådet i et kommunalt projekt, der skal gøre de kommunale 

medarbejdere bedre til at skrive saglige, faglige og venlige afgørelser til borgerne. De to medlemmer fik 

tilsendt to anonymiserede breve med afgørelser, som var sendt til borgere. I et telefoninterview gav 

medlemmerne deres kommentarer til brevene, som efter deres opfattelse hverken var faglige, saglige 

eller venlige. Interviewene indgik i et undervisningsforløb for kommunens medarbejderne. I foråret 

2021 bliver de to medlemmer interviewet igen for at vurdere om der er sket en forbedring i den skrift-

lige kommunikation til borgerne. 

 

• Høringssvar og kommentarer til dagsorden for udvalgte politiske udvalg 

I 2020 har Udsatterådet sendt kommentarer til emner, der har været på dagsordenen for møder i SUS, 
EBU og BSU. De emner, som Udsatterådet har sendt kommentarer til er: brug af bisiddere, tandbehand-
ling til udsatte grupper, socialt frikort, forslag om reduktion af midler til pensionistklubber og 
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ældreaktiviteter, rammer for frokostordning i dagtilbud, hjemløshed, aktiviteter for psykisk sårbare, der 
bor i eget hjem og videreførelse af Headspace. 
 
Udsatterådet har desuden sendt tre opfordringer til SUS angående opprioritering af indsat mod hjem-
løshed, opretholdelse af kritiske funktioner under Coronakrisen og udlevering af gratis mundbind til 
borgere på overførselsindkomst.  
 
Udsatterådet har sendt høringssvar på Budgetkatalog 2021. 
 
Alle kommentarer, opfordringer og høringssvar er vedhæftet som bilag. 
 

Deltagelse i temadage, konferencer mv 

I 2020 er de fleste møder, konferencer og temadage blevet aflyst pga. Coronakrisen, og Udsatterådets med-

lemmer har derfor ikke haft mulighed for at deltage i den type begivenheder.  

Udsatterådets økonomi 
Udsatterådets bevilling for 2020 var på kr. 25.000,-. Forbruget i 2020 var på kr. 20.094,-.  

Posterne i 2020 har været: 

- Køletasker, poser, sækkevogne, værnemidler til Gladpakkeordningen og julekurve til de frivillige i 
ordningen 

- Støtte til Opstandelseskirkens julehjælp til borgere i en udsat livssituation 
- Forplejning til Udsatterådets møder.  
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Bilag: Høringssvar og opfordringer afgivet i 2020 
 

Høringssvar 23. januar 2020 til Social- og Sundhedsudvalget 

Udsatterådet har følgende kommentarer til dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsudvalget 

den 23. januar 2020: 

Punkt 11. SUS – Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd 

F. Bisidning 

Udsatterådet ser det som positivt, at Albertslund kommunen informerer på deres hjemmeside om 

retten til at medtage en bisidder, og at der er link til et udvalg af organisationer, hvor man kan få 

en bisidder. Dog virker linket til Frivilligcenter Albertslund ikke, formentlig fordi foreningen for ny-

lig har fået ny hjemmeside. Linket bør derfor rettes. 

 

Udsatterådet ser det ligeledes som positivt, at retten til at have en bisidder med til møder med 

kommunen nævnes i brevene til borgerne. Udsatterådet vil dog påpege, at der i brevene bør være  

en henvisning til kommunens hjemmeside om bisidderordninger. Ikke alle borgere er klar over, 

hvor de kan få bisidderhjælp, hvis de ikke har mulighed for eller lyst til at bruge en bisidder fra de-

res eget netværk. 

 

Høringssvar 27. februar 2020 til Social- og Sundhedsudvalget 

Udsatterådet har følgende kommentarer til dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsudvalget 

den 27. februar 2020: 

Punkt 6. SUS/ØU/KB – Reduktion af midler til diverse råd, pensionistklubber og ældreak-

tiviteter 

Diverse ældreaktiviteter 
De nævnte ældreaktiviteter – Cykling uden Alder, Elderlearn og Folkebevægelsen mod ensomhed 

herunder Danmark spiser Sammen – er alle aktiviteter, der er med til at modvirke ensomhed, som 

er et voksende problem også i Albertslund. Ensomhed kan føre til alvorlige og behandlingskræ-

vende fysiske og/eller psykiske sygdomme. En besparelse på 55.000 kr. her og nu, kan føre til en 

betydeligt højere udgift for kommunen på sigt.  

 

Udsatterådet anbefaler, at der ikke spares på disse aktiviteter, så borgerne fortsat har disse mulig-

heder for socialt samvær med andre.  

 

Punkt 10. SUS – orientering fra børn, sundhed & Velfærd 
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C. Henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlem Helge Bo Jensen(Ø) om tandbe-

handling 
 

I forlængelse af svaret på Helge Bo Jensens henvendelse har Udsatterådet følgende kommentarer:   

• Teksten på kommunens hjemmeside om tilskud til tandpleje er svær at læse. Den har et lix-
tal på 54,39, hvilket svarer til fx akademiske rapporter. Hovedparten af de borgere, der er i 
målgruppen for tilskud til tandbehandling, vil formentlig have vanskeligheder ved at forstå 
en tekst med så højt et lix-tal 

• I teksten på kommunens hjemmeside om tandpleje er der ikke oplysninger om, hvordan 
man får udbetalt tilskud efter Aktivlovens § 82a til dækning af udgifter ud over egenbeta-
ling 

• Ikke alle borgere, der er i målgruppen for tilskud efter Aktivlovens § 82a kan selv lægge ud 
for den del af tandbehandlingen, de kan få dækket. Hvordan sikrer kommunen, at dette 
ikke betyder, at disse borgere undlader at gå til tandlægen? 

• Ifølge Aktivlovens paragraf 82a stk. 8 skal kommunen i forbindelse med deres opsøgende 
arbejde særligt oplyse borgerne om mulighederne for tilskud ifølge denne paragraf. Det 
fremgår ikke af svaret på spørgsmål 4, at kommunen gør det. 

Opfordring sendt til Social- og Sundhedsudvalget i februar 2020 
I avisen Vestegnen Sydkysten fra 28. januar 2020 er der en artikel om hjemløshed i Vestegnskommunerne. 

Artiklen indeholder blandt andet en opgørelse over antal hjemløse i hver kommune i henholdsvis 2017 og 

2019 baseret på ViVes kortlægninger af hjemløshed. Det fremgår her, at hjemløsheden i Albertslund er ste-

get fra 44 hjemløse i 2017 til 58 i 2020.  

I artiklen fremgår det desuden, at nogle kommuner følger udviklingen i antal hjemløse tættere end ViVes 

tælling hvert andet år. I Ishøj opgør man fx antal hjemløse to gang om året, og denne tælling viser en stig-

ning i antal hjemløse, og især i antal hjemløse under 30 år, selv om ViVes opgørelse viser et nogenlunde 

uændret antal hjemløse fra 2017 til 2019. På baggrund af Ishøjs egne målinger og især af stigningen i antal 

unge hjemløse har politikerne i Social- og Sundhedsudvalget bedt administrationen om at gennemgå alle 

sager med unge under 30 år, der er hjemløse for blandt andet at bliver klogere på, hvad der har ført til 

hjemløshed. 

Hvis man dykker ned i tallene over hjemløse i Albertslund og Ishøj i ViVes rapport ”Hjemløshed i Danmark.   

” ses det at, at i Albertslund er 17 unge under 30 år hjemløse. Tallet for samme aldersgruppe i Ishøj er 15. 

Hjemløsesituationen for hjemløse i Albertslund er: 17 bor på Herberg, 12 er gadesovere, 9 bor hos fami-

lie/venner og 1 er uoplyst. I Ishøj er hjemløsesituationen: 15 hos familie/venner, 6 i udslusningsbolig, 5 er 

gadesovere og 3 er på herberg. 

På baggrund af disse tal vil Udsatterådet opfordre Social- og Sundhedsudvalget til 

• at der iværksættes en grundigere tælling af hjemløse i kommune end ViVes tælling, da den kan 

give et mere præcist billede af antal hjemløse 

• at sagerne for unge hjemløse under 30 år granskes nøje for at afdække årsagerne til hjemløsheden, 

så kommunen dermed bliver bedre til at forebygge at unge bliver hjemløse 
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• at forvaltningen tager kontakt til Ishøj kommune for at lære af deres erfaringer med støtte til hjem-

løse. Ishøj har fx fået bygget seks hjemløseboliger. Det kunne være en løsning på manglen på bil-

lige boliger til hjemløse i Albertslund  

Besluttet på mødet i Udsatterådet den 6.2.2020. 

 

Opfordring sendt til Social- og Sundhedsudvalget i april 2020 
Udsatterådet opfordrer hermed Social- og Sundhedsudvalget til at være særlig opmærksom på, at de kriti-

ske funktioner målrettet socialt udsatte mennesker opretholdes under den igangværende Coronakrise.  

Kommunalbestyrelsen har fået midlertidig ret til at beslutte, at planlagt samvær mellem anbragte børn og 

deres forældre kan aflyses eller kun ske via de sociale medier. Udsatterådet er blevet opmærksom på, at 

ikke alle kommuner foretager en individuel vurdering af denne midlertidige ændring af samværet, hvilket er 

lovpligtigt. Det kan have alvorlige konsekvenser for forholdet mellem disse børn og deres forældres, hvis de 

ikke kan opretholde samværet. Derfor vil Udsatterådet opfordre Social- og Sundhedsudvalget til at under-

søge, om forvaltningen foretager den individuel vurdering ved ændring af samvær. 

 

Svar på henvendelse til Social- & Sundhedsudvalget  
Kære Jette Nyboe 

Tak for din henvendelse, hvor du på Udsatterådets vegne opfordrer Social- og Sundhedsudvalget til at være 

særlig opmærksom på, at de kritiske funktioner målrettet socialt udsatte mennesker opretholdes under 

den igangværende Coronakrise.  

Du gør opmærksom på, at Kommunalbestyrelsen – som følge af corona – har fået midlertidig kompetence 

til at beslutte, at planlagt samvær mellem anbragte børn og deres forældre kan aflyses eller skal ske virtu-

elt.  

Du opfordrer i dit brev Social- & Sundhedsudvalget til at undersøge, hvorvidt forvaltningen foretager en 

konkret individuel vurdering ved ændring af samvær mellem børn og deres forældre. 

Til din orientering har Social- og Sundhedsudvalget orienteret formanden for Børne- og Skoleudvalget om 

din henvendelse, fordi din opfordring handler om det sociale børne- ungeområde. 

Vi har spurgt forvaltningen om, hvordan kommunalbestyrelsens midlertidige kompetence bliver forvaltet 

og om der bliver foretaget den påkrævede konkrete individuelle vurdering  

Vi kan på den baggrund orientere Udsatterådet om, at forvaltningen til alle tider er optagede af at varetage 

børnenes og de unges behov. Det gælder også i denne corona-tid. Derfor er fastholdelse, ændring eller af-

lysning af samvær mellem et barn og dets forældre/netværk altid en konkret individuel vurdering. 

Vi er også blevet oplyst om, at forvaltningens jurist på det sociale børne-ungeområde har udarbejdet en 

konkret vejledning med en fortolkning af den særlige lovtekst. Vejledningen er målrettet de sagsbehandlere 

i Familieafsnittet, som træffer afgørelser om samvær på Kommunalbestyrelsens vegne. 
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Vejledningen påpeger blandt andet, at sagsbehandleren ved den konkrete individuelle vurdering skal op-

veje barnets behov for samvær med familie/netværk med hensynet til at begrænse risikoen for smitte. 

Vejledningen beskriver også, at sagsbehandleren kan træffe en konkret og individuel midlertidig afgørelse 

om at ændre måden, som samværet gennemføres på – fx at samværet skal gennemføres ved elektronisk 

kommunikation. 

Endelig beskriver vejledningen, at sagsbehandleren kan beslutte, at samværet bliver midlertidigt begrænset 

eller suspenderet. Men der er ikke tale om en generel suspendering af samvær. 

Vi håber, at Udsatterådet med ovenstående er betrygget i, at forvaltningen foretager de påkrævede kon-

krete individuelle vurderinger ved ændring af samvær mellem børn og deres forældre. 

Med venlig hilsen 

Marianne Burchall, formand for Børne- & Skoleudvalget (BSU) 

Paw Østergaard Jensen, formand for Social- & Sundhedsudvalget (SUS) 

 

Høringssvar 20. maj 2020 til Børne- og Skoleudvalget 

Udsatterådet har følgende kommentarer til dagsorden for mødet i Børne- og Skoleudvalget den 

20. maj 2020: 

Punkt 1. BSU/ØU/KB – Rammer for frokostordning i dagtilbud 

Beslutningen i budgetaftale 2020 om, at frokostordningen i de kommunale dagtilbud fremover 

skal være fuldt forældrefinansieret, vil betyde, at børn fra hjem med få ressourcer ikke mere er 

sikret et dagligt sundt frokostmåltid. Udsatterådet opfordrer derfor BSU til at sikre, at disse børn 

fremover får dette måltid, uanset hvilken frokostordning forældrebestyrelsen i den enkelte institu-

tion beslutter sig for. 

 

Udsatterådet gør opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for familier med en trængt 

økonomi ikke nødvendigvis vil være et tungtvejende argument, når forældrene i den enkelte insti-

tution skal beslutte, hvilken frokostordning man vil vælge. Udsatterådet opfordrer derfor BSU til at 

sikre, at børn i økonomisk trængte familier ikke bliver stillet ringere sundhedsmæssigt på bag-

grund af en demokratisk beslutning om madordning i institutionen.  

 

Høringssvar 25. maj 2020 til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

Udsatterådet har følgende kommentarer til dagsorden for mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesud-

valget den 25. maj 2020: 

Punkt 1. EBU – Status på jobcentret 
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Udsatterådet er bekymret for, om Corona krisen har haft betydning for brugen af det sociale fri-

kort. Det fremgår ikke af sagsfremstillingen, om der har været begrænsninger i forhold til at be-

vilge nye sociale frikort, om borgere med et socialt frikort har fået støtte til at finde et arbejde el-

ler om borgere, der har et arbejde via det sociale frikort, har kunnet fastholde arbejdet under kri-

sen. 

 

Udsatterådet opfordrer derfor EBU til at undersøge, hvilken indflydelse Corona krisen har haft på 

bevilling og brug af det sociale frikort.  

 

Høringssvar og opfordring 20. august 2020 til Social- og Sundhedsudvalget 

Udsatterådet har følgende kommentarer til dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsudvalget 

den 20. august 2020: 

Punkt 14. SUS – Orientering fra Børn, sundhed og Velfærd:  

Punkt D. Samarbejdsaftale med Socialstyrelsen om hjemløse 

Udsatterådet ser det som positivt, at kommunen iværksætter en ekstra indsats for at nedbringe antallet af 

hjemløse borgere. Desværre nedlægger flere af kommunens boligforeninger de billige 1-rums lejemål. Det 

ser heller ud til, billige 1-rumslejemål indgår i de boligområder, som er under opbygning. Udsatterådet vil 

derfor opfordre SUS til at kontakte det relevante politiske udvalg, der godkender boligforeningernes reno-

veringsplaner og nye boligbyggerier for at sikre, at der fremover vil være tilstrækkeligt antal boliger, som 

borgere på overførselsindkomst kan betale. 

Punkt G. Socialtandpleje i Albertslund kommune  

For at det lovpligtige tilbud om socialtandpleje kan komme målgruppen til gode, er det vigtigt at tilbuddet 

gøres let tilgængeligt for målgruppen. Det er desuden nødvendigt at skriftlig information om tilbuddet har 

et lixtal, som matcher målgruppen. Tidligere information på kommunens hjemmeside om tilskud til tand-

pleje for borgere på overførselsindkomst har haft et lixtal på niveau med akademiske rapporter.  

Mange af borgerne i målgruppen har et akut behov for tandpleje. Udsatterådet vil derfor opfordre til, at 

den sociale tandpleje sættes i gang så hurtigt som muligt. 

 

Opfordring uden for dagsorden 

Fra den 22. august vil det være obligatorisk at bære mundbind i al offentlig transport på alle tide af døgnet. 

Mange borgere på overførselsindkomst vil ikke have mulighed for selv at klare udgiften til mundbind. For at 

sikre at disse borgere har mulighed for at benytte offentlig transport fremover, opfordrer Udsatterådet SUS 

til at sikre, at denne gruppe borgere kan få gratis mundbind. 
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Høringssvar budgetkatalog 2021 

Udsatterådet har på sit møde den 27. august 2020 diskuteret Budgetkatalog 2021. Udsatterådet 

har følgende kommentarer til udvalgte punkter i budgetkataloget: 

 

1.1 Genindførelse af kontingent i Ungdomsklub 
4510 Skoler og uddannelse 

I forslaget nævnes det, at indførelse af kontingent i Ungdomsklubben kan medføre at de nye grup-

per af unge, som er begyndt i klubben efter at den blev kontingentfri, vil forsvinde. Der er i forsla-

get ikke nogen begrundelse for, at disse unge ikke fremover skal have denne mulighed for samvær 

i fritiden. Udsatterådet anbefaler, at Ungdomsklubben fortsat vil være kontingentfri, således at 

alle unge, der har brug for at komme i en Ungdomsklub, reelt har denne mulighed.  

 

1.7 Forsikringspuljen på dagtilbudsområdet 

4410 Dagtilbud 

Nedlæggelse af forsikringspuljen vil betyde en forringelse af mulighederne for at få vikarer, hvilket 

vil betyde en forringelse af normeringen i daginstitutionen. Udsatterådet anbefaler derfor, at for-

sikringspuljen ikke nedlægges. 

 

1.8 Investering i tættere og hyppigere opfølgning 

4320 Voksne med særlige behov 

1.9. Styrket og tættere sagsbehandling 
4320 voksne med særlige behov 

Udsatterådet ser det som positivt, hvis der sker en styrket sagsbehandling og en tættere og hyppi-

gere opfølgning på indsatser for voksne med særlige behov. Udsatterådet kan dog være bekymret 

for, om denne ændring i sagsbehandling og opfølgning helt vil erstatte brugen af midlertidige boti-

lbud, således at borgere, der på trods af den øgede indsats i eget hjem alligevel vil have behov for 

et midlertidigt botilbud, fremover ikke visiteres til dette.  

 

2.6 Ambulant alkoholbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter 

4320 Voksne med særlige behov 

Udsatterådet ser det som positivt, at alkoholbehandling gøres lettere tilgængelig for borgerne ved 

at oprette et ambulant tilbud i Albertslund Rusmiddelcenter, således at de goder erfaringer derfra 

også kommer alkoholbehandlingen til gode.  

 

2.8 De sociale omsorgsbesøg vurderes i samarbejde med hjemmeplejen 
4210 Sundhed, Pleje & Omsorg 

Udsatterådet ser det som en serviceforringelse, hvis de sociale omsorgsbesøg hos borgere med 

behov for psykisk støtte og tryghed i eget hjem nedlægges. Medarbejdere fra hjemmeplejen har 
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det ikke som deres primære opgave at skabe tryghed hos borgerne, og deres tid hos borgerne er 

nøje udmålt efter de praktiske opgaver, der skal løses. Udsatterådet foreslår, at omsorgsbesøgene 

fremover omlægges, så tiden udelukkende bruges hos de borgere, med størst behov. 

 

Høringssvar og opfordring 22. oktober 2020 til Social- og Sundhedsudvalget 

Udsatterådet har følgende kommentarer til dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsudvalget 

den 22. oktober 2020: 

Punkt 2. SUS/ØU/KB – Etablering af socialtandpleje i Albertslund kommune 

Udsatterådet ser det som positivt, at der nu etableres et tilbud om social tandpleje til de mest ud-

satte borgere, og at der i notatet om etablering af socialtandpleje er beskrevet, at borgerne efter 

behov kan blive fulgt og få betalt transport. 

 

Etableringen af tilbuddet bør af hensyn til borgerne igangsættes hurtigst muligt. Det er derfor be-

kymrende, at der endnu ikke er indgået aftale med leverandører af den sociale tandpleje. Udsatte-

rådet anbefaler derfor, at der sættes ekstra ind for at sikre en hurtig indgået aftale.  

 

Ved vurderingen af om borgere kan benytte special- og omsorgstandplejen bør det sikres, at bor-

gerne i praksis også benytter sig at denne mulighed for tandpleje. De borgere, der af forskellige 

årsager ikke benytter special- og omsorgstandplejen bør sikres mulighed for at benytte socialtand-

plejen. Borgernes mulighed for at betale egenbetalingen i special- og omsorgstandplejen bør indgå 

i vurderingen af, om en borger hører til målgruppen for socialtandplejen. 

 

Information til borgerne om socialtandpleje bør formuleres i et enkelt og letlæseligt sprog. Den 

skriftlige formidling bør desuden være på andre sprog, så det sikres, at borgere i målgruppen, der 

ikke forstår dansk, også bliver informeret om tilbuddet. 

 

Borgere der får helt eller delvist afslag bør altid få dette skriftligt og ikke kun på forlangende (se 

fodnote side 3) 

 

Punkt 3. SUS/ØU/KB – Godkendelse af kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte 

Formålet med revideringen af denne kvalitetsstandard er blandt andet, at den skal være mere læ-

sevenlig for borgerne. En måling af lixtallet for enkelte afsnit viser, at teksten har et højt lixtal med 

mange lange ord og sætninger, hvilket gør teksten svær at læse. Formålet med at gøre teksten 

mere læsevenlig kan derfor ikke siges at være opfyldt. 
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Høringssvar og opfordring 19. november 2020 til Social- og Sundhedsudvalget 

Udsatterådet har følgende kommentarer til dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsudvalget 

den 19. november 2020: 

Punkt 6. SUS/ØU/KB – Aktiviteter for psykisk sårbare borgere i eget hjem 

Det er udsatterådets opfattelse, at det kun er en mindre gruppe af psykisk sårbare borgere i eget 

hjem, der benytter Klubben. At inddrage brugerne i Klubben i planlægningen af aktiviteterne, vil 

derfor ikke afspejle ønsker for aktiviterer fra psykisk sårbare borgere i eget hjem. Man kunne i ste-

det få ønsker fra disse borgere gennem deres bostøtter eller andre medarbejdere, der har tæt 

kontakt med denne borgergruppe. 

 

Punkt 7. BSU/SUS/ØU/KB – videreførelse af Headspace Albertslund i 2021 og 2022 

Udsatterådet anbefaler en fortsættelse af Headspace i Albertslund. Dokumentationen fra første 

halvår af 2020 viser at antallet af unge, der benytter headspace er stigende, og at hovedparten af 

de unge oplever, at Headspace har hjulpet dem med deres problemer. Det er på den baggrund ty-

deligt, at der er behov for et tilbud som Headspace i Albertslund. 

 

 


