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Forum: Udsatterådet 

Tid: 21. april 2022 kl. 16.00 – 18.00 

Sted: Albertslund Rådhus, Mødelokale 1 i rådhusets forhal 

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

Tobisch, Jannie Hansen, Camilla Lerking, Akhlaq Ahmad og 

Rikke Terslev (chef for afdelingen Voksen & Social – og 

gæst på mødet til punkt 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Afbud: 
Ikke mødt:   

Dorthe Holm 

Helge Bo Jensen  
Referent: Carina Kofoed 

. 
1. Godkendelse af referat og dagsorden 
 
Begge dele godkendt.                 
 
 
2. Ændring af forretningsorden 
 
Der rettes i afsnittet ”Udsatterådets sammensætning” 
 
§5 . teksten i første linje – der slettes ”som bor i Albertslund Kommune” 
 
§5 stk. a ændres så der står ”Det tilstræbes, at op til 8 medlemmer er eller har 
været i en udsat livssituation og bor i Albertslund Kommune. 
 
§5 stk. 3 c ændres så der står ” Det tilstræbes, at op til 6 medlemmer er sagkyn-
dige og enten bor og/eller er ansat i Albertslund Kommune.  
 
Herefter besluttede Udsatterådet at videresende forretningsorden til behandling 
og godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget samt i Kommunalbestyrelsen. 
 
 
3. Sammenhæng i kommunen – oplæg ved Rikke Terslev 
 
Rikke havde et oplæg omkring sammenhængen mellem forvaltninger og politi-
ske udvalg og tog udgangspunkt i 3 cases (billeder af plancher er sidst i refera-
tet). 
 
Ud fra oplægget opstod der følgende spørgsmål/emner som Udsatterådet kan 
drøfte på kommende møder eventuelt med gæster fra nogle af forvaltningerne; 
 

• Hvilke skoletilbud har vi til børn der har behov for specialtilbud?  
 
Familieafsnittet tager sig ikke på den måde af hvilken diagnose man har – men 
handler mere ud fra børns i funktionsniveau.  
 
Vi har modtageklasser på skolerne der modtager børn som kommer hertil og 
som måske også er traumatiserede. PPR kommer som regel også ind over – og 
selvfølgelig tolke. 
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Hvordan er processen med underretninger på børn? På nogle underretninger er 
der behov for en 24 timers vurdering – på andre ikke. Hvordan foregår proces-
sen og hvad kan der sættes i værk? 
 
Hvis emnet omkring børn skal diskuteres mere på et kommende møde kunne 
man invitere fx Anette (leder af Familieafsnittet), Birgit (chef for Skoler & Uddan-
nelse) og Kristian (leder er PPR). 
 

• Hjælp til borgerne på socialområdet 
 
Hvordan foregår hjælp til boliganvisning? Nogle borgere tror at Frivilligcenteret 
kan anvise boliger, men det kan de ikke. Frivilligcenteret og Transit kan hjælpe 
med boligsøgning.   
 
Hvordan omkring den sociale tandpleje - kan socialrådgiverne reglerne og kom-
mer informationen videre til borgerne. 
Der har været en opfølgning på brugen af den sociale tandpleje på en sag i So-
cial- og Sundhedsudvalget i februar 2022 (bilag er vedlagt dette referat). 
 
Borgerservice er rykket ind på biblioteket – men det kan være rigtig svært at stå 
og tale om personlige ting i samme kø, som de borgere der skal låne en bog. 
Det er samtidig svært for psykisk sårbare borgere at blive så digitale som det 
kræves i dag. 
Bisidderprojektet på Frivilligcenteret kan hjælpe. 
 

• Hvordan foregår visitering til genoptræningen og er der lang ventetid? 
 
Genoptræning – efter Sundhedsloven skal man starte 3-5 dage efter udskriv-
ning og her er det lægen der vurderer.  
Efter serviceloven er det anderledes – her er det kommunens Visitation der vur-
derer og der kan være længere ventetid på at komme i gang.  
 

• Hvad hvis relationen mellem rådgiver og borger ikke er god? 
 
Medarbejderne skal holde sig til lovgivningen, men relationen mellem socialråd-
giver og borger er også vigtig. Hvis samarbejdet ikke fungerer, kan man få en 
ny rådgiver.  
En rådgiver skal være professionel og opføre sig ordentligt, tale pænt og have 
en forståelse for hvem der sidder som borger – men lovgivningen er vigtigst.  
 
 
Efter Rikkes oplæg tog Udsatterådet stilling til hvem der skriver høringssvar og 
hvem der holder øje med sagerne i de relevante politiske udvalg. 
 
Karen vil gerne skrive høringssvarene – men vil have en tilbagemelding fra alle i 
rådet. Karen sender udkast til høringssvar ud til rådet på mail. Carina samler 
alle høringssvar der gives. 
 
Hvem holder øje med hvilke politiske udvalg; 
 
17,4 udvalg – Camilla 
Social- og Sundhedsudvalget – Lisbeth 
Ældreudvalget – Karen 
Børn- og skoleudvalg – Ulla og Camilla 
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner – Lisbeth og 
Karen 
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4. Udsatterådets økonomi 
 
Carina redegjorde for hvad midlerne i 2021 blev brugt til; 
- indkøb af bærbare og mobiltelefoner til Bisidderordningen 
- indkøb af køletasker, værnemidler og mobil til Madpakkeordningen 
- forplejning til Udsatterådets møder 
- konferencer 
- diverse fx blomster 
- tilskud til forplejning til bisidderordningen 
- køleskab til Headspace 
- fryser til Overskud 
- forplejning til arrangement for at hverve nye medlemmer til Udsatterådet 
 
Udsatterådet har 27.000 kr. at gøre godt med i 2022. 
 
Der er 5 områder i forretningsordenen som Udsatterådet kan arbejde ud fra – 
og det er vigtigt at Udsatterådets får et fundament at stå på, når der skal træffes 
beslutning om hvilke emner der skal arbejdes videre med og hvad der eventuelt 
skal bevilges midler til. 
 
Udsatterådet vil gerne ud og se kommunens institutioner og vil gerne starte 
med at afholde næste møde på Albertslund Rusmiddelcenter. Carina undersø-
ger om det kan lade sig gøre. 
 
For at få inspiration kan rådet også kontakte andre udsatteråd for at høre hvor-
dan de griber tingene an og for at høre hvilke emner der arbejdes med rundt 
omkring i kommunerne.  
 
Der sættes løbende forskellige temaer på dagsordenen og frem til arbejdsmø-
det i oktober arbejdes der på at finde ud af, hvilke emner der skal sættes fokus 
på og hvad der skal bevilges midler til.  
 
 
5. Formanden orienterer kort 
 
Karen fortalte om året (2021) der er gået i Frivilligcenteret. Der er mange gode 
initiativer og der kommer flere og flere borgere.  
Frivilligcenteret søger igen midler til bisidderordningen fra Socialstyrelsen og 
kommunens pulje til frivilligt socialt arbejde. 
 
Ældresagen var på Folkemødet og her var der bl.a. oplæg fra en ensomhedsko-
ordinator, der er ansat til at banke på døre. Koordinatoren fik tjent sin løn ind på 
hjemmehjælper lønninger. Måske det kunne være en idé at få hende ud og for-
tælle lidt mere. 
 
6. Kort orientering fra medlemmerne af Udsatterådet 
 
Intet. 
 
7. Eventuelt 
 
Husk der er Landspanelmøde den 3. juni kl. 11-15 i Odense – der er tilmel-
dingsfrist den 23. maj. Carina hjælper gerne med tilmeldinger. 
 
Husk der er præsentation af Sundhedsprofilen 2. juni kl. 16.30-17.00 i Kommu-
nalbestyrelsessalen på rådhuset. Tilmelding er ikke nødvendig. 
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