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Forum: Udsatterådet 

Tid: 1. september 2022 kl. 16.00 – 18.00 

Sted: Albertslund Rådhus, mødelokale 2 i forhallen 

Deltagere: Lisbeth Andersen, Karen Tobisch, Helge Bo Jensen, Dorthe 

Holm, René Meyrowitsch og Camilla Lerking 

Som gæster deltog Tine Buch Juhl og Louise Andersen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Afbud: 
Ikke mødt:    

Ulla Bektas og Jannie Hansen  

Akhlaq Ahmad 

Referent: Carina Kofoed 

 
Kort præsentationsrunde – Dorte og Louise deltager for første gang. 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden  
 
Begge dele godkendt. 
 
 
2. Ændring af repræsentant fra ABC 
 
Udsatterådet besluttede, at Ingrid Branner og i dennes fravær Louise Andersen 
indstilles som repræsentant fra ABC til medlem af Udsatterådet i stedet for Mai 
Green Petersen. 
 
Louise deltager på dette møde og er souschef i ABC. ABC dækker hele Alberts-
lund Kommune men har særligt fokus på de boligområder med udfordringer.  
Louise har bl.a. arbejdet med babygrupper, arrangeret familieaftener, arbejdet 
med at bygge bro mellem folk og mellem folk og kommunens tilbud og har helt 
generelt berøring med alle slags mennesker i alle aldersgrupper. 
 
 
3. Budgetkatalog 2023 
 
Der var borgermøde omkring budgetkataloget den 31. august 2022 og en del 
var mødt op for at give deres mening til kende på børneområdet.  
 
Budgetkataloget indeholder rigtig mange forslag hvor Udsatterådet kan have en 
berøringsflade så der kunne skrives mange høringssvar.  
 
Kataloget indeholder forslag for ca,110 mio. kr. og der skal udvælges forslag for   
80 mio. kr.. Halvdelen eller flere af forslagene vil ramme udsatte borgere i kom-
munen.  
 
Kommunens sundhedsprofil er slem nok i forvejen og mange forslag gør det 
kun værre.  
 
Udover det/de høringssvar der skal laves fra Udsatterådet, hjælper ABC også 
nogle af boligområderne med at lave høringssvar.  
 
Mange af forslagene er forebyggende tiltag.  
 
Man kan overveje at skrive et mere generelt høringssvar, da rigtig mange for-
slag har berøring med udsatte borgere på en eller anden måde.  
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Man kan også vælge at se på de foreslåede aktiviteter der ikke fungerer godt – 
og så få dem lukket, men det er svært at udvælge på den måde, da de fleste 
aktiviteter rammer bredt.  
På den anden side kan man give dem en håndsrækning, så aktiviteterne kom-
mer til at fungere.  
 
Udsatterådet besluttede at det er bedre med færre konkrete høringssvar end ét 
generelt.  
 
Udsatterådet besluttede at der skal skrives høringssvar til følgende budgetfor-
slag; 

 

• 2.3 Forældre medbringer morgenmad samt frugt og grønt 

• 2.3b Forældre medbringer frugt og grønt til eftermiddagsmad 
(alternativ til forslag 2.3) 

• 2.23 Udfasning af kommunalt tilskud til frokostordning 

• 2.14 Ændret serviceniveau til unge i efterværn 

• 2.15 Nedlukning af Cool Kids 

• 2.20.2.a: Justering af indskolingspuljen (5 mio. kr.) 

• 2.20.2.b: Udfasning af skolepulje på klubområdet (3,6 mio. kr.) 

• 2.20.2.c: Tilpasning af skolernes disponible midler (2 mio. kr.) 

• 2.20.2.d: Lejrskole (1,0 mio. kr.) 

• 2.20.2.e: Tilpasning af åbningstid i ferieperiode (1,1 mio. kr.) 

• 2.21.2.a: Styrket samarbejde mellem skole og klub 

• 2.21.2.b: Tilpasning af åbningstid til aldersgruppen 

• 2.21.2.c: Tilpasning af åbningstid i ferieperiode. 

• 2.21.2.d: Nedlæggelse af socialrådgiverstilling. 

• 3.3 Afvikling af omsorgsbesøg og sociale omsorgsbesøg i 
hjemmeplejen. 

 
Karen laver et udkast til høringssvar og tovholderne på de politiske udvalg må 
meget gerne komme med input. Udkast sendes ud mandag.  
 

Orienteringspunkter 

4. Status på madpakkeordningen  
 
”Overskud” er sagt op i deres nuværende lokaler pr. 1. december 2022. Måske 
kan man arbejde på at få et kortere opsigelsesvarsel, så man kan blive i loka-
lerne indtil de rent faktisk bliver solgt.  
 
Helge skriver til borgmesteren om dette. 
 
Alternativt kunne man byde ind på lokalerne i Sundhedshuset, som har været 
brugt til café. 
 
Det har været hårdt arbejde for Lisbeth efter at Jette gik bort – men det går og 
folk er søde til at hjælpe og få det hele til at fungere.  
 

5. Udsatterådets økonomi  

Der er ikke brugt mange penge endnu. Mest til ”Overskud” og forplejning til mø-
der. 
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6. Formanden orienterer kort  
 

Karen har sendt en oversigt ud over hvad der sker i Frivilligcenteret – 

det er bare til orientering. Frivilligcenteret har haft besøg af Social- 

Og Sundhedsudvalget – og orienteret dem om, at de kommer til at 

søge om lidt flere penge, da deres AC’er skal stige i løn. Alternativt 

skal hun have færre timer hvilket betyder færre projekter, som ellers 

er til stor gavn for borgerne. 
 
 
7. Kort orientering fra medlemmer af Udsatterådet 
 
Camilla har deltaget i §17,4 udvalget hvor de har hørt på oplæg fra borgerrådgi-
veren. På næste møde holder Camilla oplæg om Udsatterådet.  
 
Opfordring til at Udsatterådets medlemmer deltager i Landspanelmødet – rejse-
udgifter bliver refunderet. 
 
Borgerrådgiveren begynder så småt at få samarbejde med bisidderkorpset i Fri-
villigcenteret.  
 
Ældreudvalget følger op på det fra sidst med medicin til de demente/ældre. 
 
”FødevareBanken” som bl.a. har til huse i Brøndby – er det problematisk at vi 
måske skal ”slås” om maden – de får nemlig også mad fra Nemlig.com. Lisbeth 
melder tilbage om Udsatterådet kan være behjælpelig med noget i forhold til 
dette. 
 
 
8. TEMA – Børn & Familie v/Tine Buch Juhl  
 
Tine Buch Juhl har arbejdet 3 år som chef for afdelingen Børn- og Familie og 
har inden da været ansat i Glostrup Kommune. Tine er selv ”Albertslunder” og 
hendes egne børn er også vokset op her. Tine er uddannet audiologopæd og 
har arbejdet med udsatte børn siden 2011. 
 
Tine holdt et oplæg omkring de enkelte enheder i hendes afdeling – hvad er 
den faglige mission, hvilke opgaver løser de forskellige enheder, hvad fungerer 
godt og mindre godt, hvilke samarbejder er der, hvad vil man gerne men kan 
ikke og hvad kan Udsatterådet bruges til.  
 
Tine omdelte slides som også er vedhæftet dette referat. 
 
Herudover var der følgende bemærkninger, kommentarer og spørgsmål til op-
lægget; 
 
Det er vigtigt at vide hvad vi er her for og derfor holder Tine oplæg for nye med-
arbejdere – der skal være at stærkt fokus på den faglige mission. 
 
I forhold til underretninger, kan man også lave en underretning og samtidig 
være anonym. Afhængigt af barnets alder kan man også kontakte sundhedsple-
jen. 
 
Familieafsnittet laver også meget råd og vejledning af forældre som kontakter 
dem med et problem/&udfordring.  
 
Hvis man vil anbringe et barn og forældrene modsætter sig, kan forvaltningen 
indstille sagen til Børne- og Ungeudvalget.. 

https://albertslund.dk/om-kommunen/borgerraadgivning
https://albertslund.dk/om-kommunen/borgerraadgivning
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Man kan godt selv som forældre kontakte Familiehuset. Man kan også blive 
henvist gennem Familieafsnittet og får sædvanligvis 10 samtaler. 
 
Man kan få intensiv familiebehandling i Albertsvænge – eller i eget hjem. 
 
Der er ikke en specialtandpleje hos os i Albertslund, men det kan vi købe os til.  
 
Ungeboligerne bruges til de unge mennesker frem til de er 23 år (efterværn).  
 
Børn på institutioner klarer sig værre end de børn der har været i plejefamilier – 
og har mere brug for at være i efterværn. Vi har ca. 100 børn anbragt.  
 
Det er ikke almindeligt at man bevarer tilknytningen til plejefamilien (da det er et 
job), men det hænder dog også at børn bliver adopteret.   
 
Der er en tilbudsvifte til børn med handicap – og børn med handicap er ikke 
nødvendigvis udsatte – men det bliver de hvis de rigtige tilbud ikke findes til at 
hjælpe børn og familier.   
Rigtig mange børn får diagnoser – antallet er stegt voldsomt. Børn- og ungelivet 
er blevet meget anderledes end bare for 10 år siden.   
 
René nævner, at udover børn med diagnoser, er der også mange traumatise-
rede børn – hvor der er et stort mørketal.  
 
Frihed og konkurrence for børn er et kæmpe dilemma og herudover opleves der 
et kæmpe pres - både fra forældre, samfund og venner. 
 
Der har været rigtig mange klager over Familieafsnittet, men det er blevet 
bedre. Familieafsnittet arbejder meget med korrekt sagsbehandling, god forvalt-
ningsskik og god kommunikation.  
Det er igangsat at der skal laves interviews af de forældre som har deres første 
oplevelse/samtale efter en underretning, så Familieafsnittet kan følge op på, om 
der skal gøres noget anderledes i kommunikationen eller de informationer der 
gives.  
 
Det er en stor udfordring at måle effektiviteten af forebyggende indsatser på 
børneområdet – det kan i mange tilfælde først ses flere år efter.  
 
Udsatterådet kan bruges til at give borgerperspektivet på hvad Familieafsnittet 
kan gøre bedre. 
 
Der er ofte store komplekse problemstillinger hos mange af de familier der ar-
bejdes med. 
 
Man kunne godt arbejde med ”presset” her i kommunen – man behøver eksem-
pelvis ikke lære alfabetet før man kommer i skole osv. osv. 
 
Tak for godt oplæg af Tine Buch Juhl. 
 

 
 

9. Eventuelt    
 
Louise spørger ind til, om emnet ”Psykisk syge i boligområderne” kan være et 
emne man kan arbejde med i Udsatterådet – og i den forbindelse tænke over 
mangel på boliger til psykisk syge, hvor der er hjælp og fællesskab at hente. 
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Støtte-kontaktpersonerne har svært ved at nå ind til de borgere som hives hjem 
fra døgninstitutioner til eget hjem. 
 
Udsatterådet tager idéen med til næste møde, som er et arbejdsmøde. 
 
 

Tak for et godt møde       


