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Dato: 17. januar 2023 

Sags nr.:00.22.00-A00-1-22 

Sagsbehandler: cks 

BØRN, SUNDHED & 

VELFÆRD 

 

 

Strategi & Udvikling - Voksne 

 

 
Albertslund Kommune 

Nordmarks Allé 1 

2620 Albertslund 

 
voksensocialafdelingen@albertslund.dk 

T 43 68 68 68 

 

 

 

Forum: Udsatterådet 

Tid: 26. januar 2023 kl. 16.00 – 18.00 

Sted: Familiehuset, Sletteland 20 

Deltagere: Lisbeth Andersen, Ulla Bektas, René Meyrowitsch, Karen Tobisch, 

Akhlaq Ahmad, Jannie Hansen, Camilla Lerking, Dorthe Holm og 

Louise Andersen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Afbud: Helge Bo Jensen og Ingrid Branner    

Referent: Carina Kofoed 

 
 

Beslutningspunkter 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (kl. 16.00 – 16.05) 
 
Sagsfremstilling: 
Endelig godkendelse af referat fra møde den 13. oktober 2022 samt godken-
delse af dagsorden til dette møde. 
 
Bilag: 
Referat fra møde den 13. oktober 2022 
 
 
2.  TEMA - Familiehuset (Kl. 16.05 – 17.05) 
 
Sagsfremstilling: 
For at få et godt fundament at stå på og en masse viden om hvad der foregår i 
Albertslund Kommune, har Udsatterådet besluttet både at få besøg af forskel-
lige nøglepersoner men også selv tage ud og besøge de forskellige tilbud kom-
munen har.  
 
På dette møde besøger Udsatterådet ”Familiehuset” som ligger i Sletteland. Le-
der Ebbe Nordborg Olsen fortæller om Familiehuset og kommer bl.a. ind på føl-
gende; 
  

• Hvilke opgaver løfter Familiehuset og hvilke tilbud har de?  

• Hvad fungerer godt?  

• Hvad fungerer mindre godt?  

• Hvordan er samarbejdet med de andre afdelinger i kommunen?  

• Er der særligt samarbejde med skoleområdet eller andre?  

• Er der noget vi ikke kan, men gerne ville? 

• Er der noget som Familiehuset kan bruge Udsatterådet til? 

• ….osv. 
 
Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål til Ebbe. 
 
 
 
Kort pause 
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3. Mødeplan for 2023 (kl. 17.15 – 17.20) 
 
Sagsfremstilling: 
Udsatterådet skal beslutte mødeplan for rådets møder i 2023.  
 
Der er følgende forslag fra formandskabet; 

• 16. marts 

• 27. april 

• 8. juni 

• 24. august 

• 5. oktober 

• 16. november 
 
 
4. Kontakt til Kommunen (kl. 17.20 – 17.30) 
 
Sagsfremstilling: 
Formandskabet har i forskellige situationer oplevet frustrerede borgere der har 
haft svært ved at komme i kontakt med kommunen – især i øjeblikket med 
sagsbehandlerne i Socialenheden for voksne. Formandskabet har bedt om en 
orientering fra lederen af enheden om hvordan borgere kan komme i kontakt 
med dem. 
 
Udsatterådet kan tage orienteringen til efterretning – men skal også beslutte, 
om rådet skal handle på denne orientering og eventuelt gøre noget i forhold til 
kontakt til kommunen generelt. 
 
Bilag:  
Notat fra leder Randi Westergaard 
 

Orienteringspunkter 

5. Udsatterådets økonomi (Kl. 17.30 – 17.35) 
 
Sagsfremstilling: 
Der gives kort status på hvad Udsatterådet har brugt penge på indtil nu. 
 

6. Formanden orienterer kort (kl. 17.35-17.45) 
 
Sagsfremstilling: 
Formanden orienterer kort om eventuelle relevante punkter herunder; 

• Status på lokaler til madpakkeordningen samt skriv til politikerne (bilag 
vedhæftet) 

• Temaaften – børns trivsel/udvikling 

• Udsatterådets årsberetning 2022 – input fra medlemmerne 
 

 
7. Kort orientering fra medlemmer af Udsatterådet (kl. 17.45-17.55) 
 
Sagsfremstilling: 
Udsatterådets medlemmer har mulighed for at give en kort orientering om rele-
vante emner – eksempelvis; 

• Informationer fra deltagelse i konferencer, arrangementer, møder o.lign. 

• Har man læst/hørt noget relevant? 
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• Har man udtalt sig om noget? 
 
Ingrid – er der nyt fra DKE? 
 

 
8. Eventuelt (kl. 17.55 - 18.00)    
 

• Skal der være tema om Sundhedsplejen på næste møde i Udsatterå-
det? 


