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Referent: Carina Kofoed 

. 

1. Velkommen i Albertslund Kommunes Udsatteråd 
 
Rikke Terslev bød velkommen til det første konstituerende møde i Udsatterådet.  
 
Der blev vist en film fra Rådet for Socialt Udsatte, der kort fortalte om, hvem der 
kan sidde i et Udsatteråd og hvilke opgaver et Udsatteråd kan have. 
 
Rikke fortalte om formålet med Udsatterådet, som beskrevet i årsberetningen 
og på kommunens hjemmeside, og berørte også kort nogle af de emner og op-
gaver der er arbejdet med i det forrige råd – de fremgår også af årsberetningen. 
 
Ved sidste kommunalvalg blev det besluttet, at oprette et Ældreudvalg. Det be-
tyder, at sager som tidligere blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget om-
kring ældreområdet, nu behandles i det nye Ældreudvalg. Det betyder samtidig, 
at Udsatterådet har fået et udvalg mere at holde øje med i forhold til, om der 
skal skrives høringssvar fra Udsatterådet. 
 
Der var ønske fra Udsatterådets medlemmer om at blive klogere på, hvordan 
kommunen er struktureret. Hvilke emner hører til hvilke forvaltninger og politiske 
udvalg??  
Rikke vil gerne deltage på næste møde i Udsatterådet og give et overblik over 
dette – evt. med udgangspunkt i nogle cases.  
Det kunne også være en idé at invitere kommunens nye borgerrådgiver til et 
kommende møde i Udsatterådet.  
 
Rikke orienterede om, at det har været vanskeligt, at få nok deltagere til Udsat-
terådet. Hun opfordrede til, at man i Udsatterådet drøftede hvordan man kan få 
flere medlemmer og at man med fordel kan lave et ændringsforslag til forret-
ningsordenen, så fagfolk ikke nødvendigvis behøver at være bosat i kommu-
nen. 
 
 
2. Præsentation af Udsatterådets medlemmer 
 
Udsatterådets medlemmer og sekretæren præsenterede sig for hinanden. 
 
 
 
3. Konstituering – valg af formand og næstformand 
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Rikke fortalte om formand og næstformands roller. Formand og næstformand 
udgør formandskabet og laver dagsorden sammen med sekretæren forud for 
hvert møde.  
 
Formanden er mødeleder på Udsatterådets møder. 
 
Karen Tobisch stillede op som formand – og blev enstemmigt valgt. 
 
Lisbeth Andersen stillede op som næstformand – og blev enstemmigt valgt. 
 
 
 
4. Udpegning af medlem til §17, stk. 4 udvalg for Udsatte børn og handi-

cappede 
 
Camilla Lerking har erfaring med både udsatte børn og handicappede børn og 
stillede op som repræsentant for Udsatterådet. 
 
Camilla blev enstemmigt valgt. 
 
 
 
5. Mødeplan for Udsatterådet 
 
Mødeplanen blev godkendt og det blev samtidig aftalt, at møderne afholdes kl. 
16.00 – 18.00. 
 
Sekretæren finder og booker lokaler. 
 
 
 
6. Praktiske informationer 
 
Udsatterådets medlemmer sender mail til sekretæren med oplysning om 
adresse og telefonnumre til intern adresseliste, samt oplyser om samtykke til 
eventuelt at have mailadresse og telefonnummer på kommunens hjemmeside. 
 
Sekretæren giver status på Udsatterådets økonomi på hvert møde. Udsatterå-
det har 27.000 kr. til rådighed i 2022. 
 
Der er interesse for at videreføre det forrige Udsatteråds facebookgruppe. Jan-
nie kontakter de forrige administratorer. 
 
Sekretæren opfordrede til, at gøre opmærksom på, hvis der bruges forkortelser 
og fagudtryk på møderne og i referaterne som ikke er forståelige. 
 
 
 
7. Eventuelt 
 
Lisbeth, som også var med i det forrige Udsatteråd, orienterede om bisidderord-
ningen og madpakkeordningen, som det forrige Udsatteråd har været med til at 
starte op.  
Bisidderordningen fungerer fra Frivilligcenteret og har allerede i 2022 haft 24 
henvendelser (9  henvendelser om hjælp til IT, 2 om boligsøgning, 3 om at få en 
bisidder og 10 om økonomisk vejledning). 
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Madpakkeordningen er også stadigvæk godt i gang. Der bliver lavet 67 mad-
pakker om ugen til 105 voksne og 34 børn. 40 familier og enlige henter selv 
madpakkerne og 27 bliver leveret. 
Der deles madpakker ud mandag og torsdag. 
 
Lisbeth er blevet kontaktet af præsten fra Opstandelseskirken og de har aftalt, 
at hvis der opstår gode projekter, som Udsatterådet og kirken kan samarbejde 
om, så kontakter vi hinanden. 
 
Karen, som er formand for bestyrelsen i Frivilligcenteret, kunne fortælle, at der 
er kreativt værksted i Frivilligcenteret hver mandag og torsdag. 
 
René foreslog, at man kunne overveje, at invitere repræsentanter fra andre lo-
kale Udsatteråd ind som gæster for at fortælle om, hvad de laver og hvordan de 
griber det an at være et Udsatteråd. 
 
 
 

Tak for godt møde       

 
 
 
 
 


