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Forum: Udsatterådet 

Tid: 14. oktober 2021 kl. 16.00-19.00 

Sted: Mødelokale 2 i forhallen 

Deltagere: Jette Nyboe, Lisbeth Andersen, Jannie Hansen, Berit Berrig, Rene 
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Afbud: 

U/afbud: 

Søren Mogensen, Allan Høyer og Ulla Bektas 
Diana Vang og Helge Bo Jensen 

Referent: Carina Kofoed 

Beslutningspunkter 

 

1. Godkendelse af referat fra 10. juni 2021 og dagsorden til i dag 
 
Beslutning: 
Dagsorden og referat blev godkendt. 
 

2. Næstformanden er trådt ud 
 
Beslutning: 
Nina Gustavussen er trådt ud af Udsatterådet og dermed er næstformandspo-
sten vakant. 
 
Udsatterådet er enige om, at der ikke udpeges en ny næstformand for resten af 
valgperioden, da der kun er dette og endnu et møde i december tilbage. 
 

3. Udsatterådets forretningsorden   
 
Beslutning: 
Udsatterådets nye forretningsorden er nu godkendt i Kommunalbestyrelsen. De 
væsentligste ændringer i forretningsorden er; 

• målgruppen er præciseret,  

• funktionsperioden er ændret til senest med udgangen af februar måned 
det år hvor et nyt råd skal vælges,  

• sammensætningen af rådet er uden suppleanter og man skal være bo-
sat i kommunen,  

• forvaltningen står for at finde nye medlemmer hvis medlemmer træder 
ud og antallet af medlemmer i rådet dermed bliver for få,  

• hvis et medlem ikke har deltaget 3 møder i træk frafalder man som 
medlem,  

• ny procedure for valg af nyt råd,  

• 6 ordinære møder,  

• intet fast beløb afsat til rådet 
 
Der var i øvrigt ros fra Kommunalbestyrelsen til rådet og det arbejde de har la-
vet. 
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Udsatterådet drøftede punktet omkring sammensætning og var bekymrede for, 
om det alligevel bliver for svært at få medlemmer nok, hvis man skal være bosat 
i kommunen.  
 

4. Valg af nyt Udsatteråd 
 
Beslutning: 
Forvaltningen annoncerer om valget i Albertslund Posten, på kommunens hjem-
meside og kommunens facebookside.  
 
Herudover vil forvaltningen lave postkort og flyers – til omdeling hos Frivilligcen-
teret, Bibliotek, Klubben, Jobcenter, boligforeninger (boligsociale medarbej-
dere), Rusmiddelcenteret, Madpakkeordningen, Morbærhaven m.fl.  
 
Forvaltningen foreslår, at en eller to fra Udsatterådet kunne blive til Albertslund 
Posten om det gode arbejde (Carina skriver til Søren).  
Ligeledes kunne det være en idé, at interviewe en politiker (måske Paw da han 
er formand for SUS) – hvordan har det politiske niveau kunne bruge Udsatterå-
det? Hvordan har det politiske niveau oplevet, at Udsatterådet har bidraget/beri-
get sager, diskussioner m.m.? 
 
Kunne man i materialet der laves, skrive om to små succeshistorier? Forvaltnin-
gen tager idéen med tilbage. 
 
Forvaltningen vil gerne være vært for et møde, hvor borgere kan møde nogle 
fra Udsatterådet – forvaltningen sørger for forplejning og alt det praktiske. Mø-
det skal ikke afholdes i ”kommunen” men hellere måske et beboerlokale, i Frivil-
ligcenteret eller Café Glad.  
For at nå bedre ud til de unge udsatte, kan man tage kontakt til Morbærhaven, 
Headspace og Ungerådet. 
 
Kan man lokke de unge med til sådan et møde, hvis man lokkede med noget – 
evt. en biografbillet el.lign.  
 
Sanne, Lisbeth, Jette og Jannie vil gerne være med til arrangementet.  
 
Forvaltningen har til og med december måned, til at finde kandidater. Herefter 
skal der laves en sag til politisk behandling.  
 
Forvaltningen er tovholder på valg af medlemmer til nyt Udsatteråd. 
 

Orienteringspunkter 

 

5. Formand orienterer kort  
 
Orientering: 
Jette orienterede om følgende; 
 
Der er kommet et spørgeskema fra Rådet for Socialt Udsatte (fakta om Udsatte-
rådet, rådets arbejde og form samt gode råd til nye råd). Herudover har Rådet 
også sendt videoer om at stemme og brevstemme.  
Jette svarer på spørgeskemaet ud fra hvad der bliver sagt på arbejdsmødet i 
dag og videoerne deles på Udsatterådets facebookside.  
Jannie, Lisbeth og Jette deler i diverse andre relevante Facebook grupper.  
Sedler omkring valg lægges i madpakkerne og i akutpakkerne via Malene. 
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6. Kort orientering fra medlemmer (og tovholdere) af Udsatterådet 
 
Orientering fra tovholderne: 
Bisidderordningen er godt modtaget og der er kommet en del henvendelser ef-
ter sommerferien. Også den økonomiske rådgivning bliver brugt.  
 
Der henvises borgere, især fra Jobcenteret, til Frivilligcenteret med boligudfor-
dringer – men det kan Frivilligcenteret ikke hjælpe med - andet end almindelig 
rådgivning om opskrivning forskellige steder – borgere får derfor et falsk håb 
om, at Frivilligcenteret rent faktisk kan skaffe boliger.  
Carina tager det med tilbage til forvaltningen (til Rikke) så det kan blive taget op 
i chefforum. 
 
Borgerrådgiveren i kommunen kan hjælpe med det juridiske men heller ikke an-
det end det. Der er dog ikke en borgerrådgiver lige nu – Pernille har sagt op og 
der er stillingsopslag ude.  
 
Der er en ungerådgiver i Høje-Taastrup – hvilket kunne være en god idé – det 
gives videre til det nye Udsatteråd.  
 
Madpakkeordningen kører og der kommer løbende nye modtagere. Nogle fal-
der også fra, men alt i alt 25-30 husstande henter mad og 20-25 får leveret 
mad. En afledt positiv effekt er, at de lærer hinanden at kende og får nogle gode 
snakke mens de venter på udleveringen.  
Kan vi gøre mere for dem der ikke kommer, men har behovet – især hvor der er 
børn? Kan vi gøre noget gennem skolerne?? Lige nu er ressourcerne ikke til 
mere end der gøres – men vi kan overveje at lave flyers til skoler og daginstituti-
oner. 
 
Der afholdes ”Ulighedens topmøde” den 25 november. Topmødet afholdes af 
Cevea. Carina tilmelder René og Sanne. 
Hvis andre af Udsatterådets medlemmer vil deltage, så skriv til Carina for tilmel-
ding. 
 
 
7.  Udsatterådets økonomi 
 
Orientering: 
Udsatterådet har et budget på 26.000 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. 
 
Bisidderordningen har fået en mobiltelefon og bærbar (Carina kontakter Signe 
og hører om de har brug for flere telefoner).  
 
Der er købt værnemidler og køletasker til Madpakkeordningen – og der købes 
yderligere køletasker ind, så der er til et stykke tid.  
 
Der er brugt penge til forplejning til Udsatterådets møder og der betales for mid-
dag på Felix efter dagens møde.  
 
Der er penge i overskud, som Udsatterådet eventuelt kan donere til gode for-
mål.  
Idéer til donationer; 

• Arrangementet omkring valgkampagne. 

• Frivilligcenteret til forplejning – Lisbeth kontakter dem. 



Referat 

 

 
Side 4 af 6 

 

• Headspace til forplejning el.lign. – René kontakter dem. 

• Overskud i Albertslund – Jette taler med Malene. 
 

 
Arbejdsmøde 
 
 
8.  Udsatterådets fokus i 2021 op til valget samt erfaringsopsamling på de 
opgaver rådet har og har haft  
 
 
VALG 2021 
 
Temaer der er valgt på tidligere møde i Udsatterådet;  
hjemløshed/boliger, ensomhed og klageadgang. 
 
Hvordan vil vi gøre opmærksom på emnerne;  
læserbreve, vælgermøde, Sociale medier. 
 
Hvem gør hvad;  
Lisbeth vil gerne dele noget på de sociale medier. 
 
Man kan godt skrive noget på egne vegne og så bare nævne, at man er med-
lem af Udsatterådet. 
 
Berit vil gerne bistå med informationer, hvis nogle gerne vil vide mere om noget, 
inden man enten skriver et læserbrev eller går til vælgermøde. 
 
Udsatterådet som helhed tager ikke initiativer til at gøre noget, men formanden 
opfordrer til, at man går til vælgermøde og fortæller om de emner som der er  
arbejdet med i de fire år rådet har været nedsat.  
 
Hvis nogle har lyst til at skrive et læserbrev, vil Jette gerne være behjælpelig 
med at læse det igennem inden det afleveres.  
 
Spørgsmål man kan tage med på Udsatterådets vegne til vælgermøder; 

• Hvad er jeres holdning til problemer, med at få fat på små boliger 
der kan betales på en SU/Kontanthjælp i Albertslund Kommune? 

• Har I en idé om hvad I vil gøre med ensomheden – hvilke initiativer 
vil I igangsætte for at imødekomme ensomhed blandt ældre, børn 
og unge udsatte – som er forværret efter Corona? 

• Hvad vil man gøre for at styrke indsatsen over for psykisk sårbare 
personer? 

• Hvordan vil I sikre jer, at der fortsat er en opmærksomhed på bor-
gernes retssikkerhed på myndighedsområderne for børn og 
voksne? 

 
Helt overordnet bør vi brede kendskabet ud om Udsatterådet og være talerør 
for dem, der ikke selv kan tale.  
 
 
ERFARINGSOPSAMLING  
 
Igangsatte opgaver / hvad har Udsatterådet opnået 

• Udvidet tandpleje for udsatte grupper 

• Socialt frikort har fået opmærksomhed 

• Bisidder ordning igangsat  

• Madpakkeordning igangsat  
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• Danmark spiser sammen i samarbejde med Opstandelseskirken. 
 
Opgaver på vej – som Udsatterådet ikke har nået at arbejde med 

• Ensomhed 

• Lighed i sundhed 

• Klageadgang 

• Hjemløshed/boliger 
 

Opgaver opgivet – men forsøgt 

• Gratis morgenmad på skolerne 
 
Løbende opgaver 

• Høringssvar til SUS, BSU, BSU – ungestrategi, og strategi for sund-
hedshuset – og budgetkataloget. 
 

Høringssvar har været medvirkende årsager til at flere forslag er ændret. 
 
Udsatterådet har haft engagerede politikere i rådet, som har bragt flere emner 
videre til politisk behandling. 
 
 
Viden indsamling / videndeling 

• Eksterne temadage m.m. arrangeret af rådet 

• Temadage/dialogmøder for lokale råd 

• Interne møder/temadage: sundhedsprofilen, ensomhed, budget, 
næstehjælpere, stop spild 

 
Vigtigt at blive klogere og lære af andre – godt at være flere af sted sammen og 
tilbagebringe ny viden. Nye fokusområder og diskussioner kan opstå på denne 
baggrund. Erfaringsudveksling med andre Udsatteråd er vigtigt. 
 
 
Udsatterådet har været i en opbygningsfase og der er skabt et fundament for 
det videre arbejde. 
 
 
Hvordan lever Udsatterådet op til formålet? 
 
Udsatterådet har lavet hørringsvar til de politiske sager, som har noget med ud-
satteområdet at gøre. Udsatterådet har arbejde med og sat ovenstående ting i 
værk.  
 
Kendskabet til Bisidderordning (og rådgivning) kan udbredes mere – det arbej-
des der løbende på, men det tager tid. 
 
Den udvidede tandpleje og socialt frikort er i den grad for de udsatte. 
 
Madpakkeordning rammer også de udsatte – både voksne og børn. 
 
Danmark spiser sammen er et arrangement hvor Udsatterådet antager, at ud-
satte borger deltager. Udsatterådet bidrog økonomisk og fortalte også om ud-
satterådet på selve dagen for arrangementet. 
 
Udsatterådet er enige om, at det arbejde der har været i rådet i valgperioden, 
lever op til formålet med Udsatterådet.  
 
 
Vigtigste erfaringer: 
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God konstruktiv faglig diskussion i Rådet og stor gensidig respekt.  
 
Godt samarbejde med forvaltningen – forvaltningen har flere gange deltaget på 
møder og der har været et godt samarbejde med sekretæren.  
 
God tovholder og styring af møderne (formand). 
 
Godt at der er politikere repræsenteret i rådet og de har deltaget aktivt. 
 
Udvalgte arbejdstemaer/emner på baggrund af gode diskussioner og interesser 
og i øvrigt hvad der rør sig i kommunen. 
 
Medlemmerne brænder for temaer – det giver et drive i arbejdet. 
 
Godt at møder også har været afholdt fysisk i tilbud til udsatte borgere – f.eks. i 
Klubben.  
 
Årligt arbejdsmøde til fordybelse og efterfølgende socialt samvær i form af mid-
dag. 
 
6 årlige møder af 2 timer (3 timer når der er arbejdsmøde). 
 
 
Gode idéer til næste råd 
 
Et nyt råd kunne arbejde videre med de tre emner, som det nuværende Udsat-
teråd ikke har nået at arbejde så meget med – det er emner som alle sammen 
rammer udsatteområdet bredt.  
Herudover kunne man se på, hvordan underretninger på børn håndteres her i 
kommunen. Man kunne invitere forvaltningen (leder af Familieafsnittet) til at for-
tælle om det.  
Det har et par gange været oppe og vende, om Udsatterådet kunne igangsætte 
en politisk sag omkring en ungerådgiver i kommunen. Det har det nuværende 
Udsatteråd ikke nået, men giver hermed idéen videre til et nyt råd. 
 
Det nye råd bør i starten af deres valgperiode, få en drøftelse om, hvordan de 
sikrer, at det er de rigtige mærkesager der tages op. Man bør ikke nødvendigvis 
tage udgangspunkt i egne sager, men tænke bredere og følge med i, hvad der 
sker i samfundet.  
 
Godt at have penge til viden indsamling / videndeling. 
 
God idé eventuelt at holde et møde med et andet Udsatteråd. 
 
 
9. Eventuelt 
 
Skal mødet i december afholdes? Formand/sekretær skriver ud ca. 14 dage før 
og spørger, om der er stemning for at mødes. 
 


