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Diana Vang  

Referent: Carina Kofoed 

Beslutningspunkter 

 

Berit har kun deltaget på sidste møde som var virtuelt, så vi tager en kort præ-
sentationsrunde.  
 
Vi ville gerne have holdt møde i Albertslund Rusmiddelcenter, men det må ud-
skydes, da der grundet Corona restriktioner ikke er plads nok.  
 

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

2. Indsamling – Pant-for-Pant  
 
Beslutning: 
Vivi vil gerne være ambassadør og har plads i sin garage. Jette taler med Vivi 
om at lave opslag i de forskellige facebookgrupper i Albertslund. 
 
Jette laver en orientering til BSU og SUS. 
 
Udsatterådet påtager sig ikke yderligere opgaver, men spreder gerne budska-
bet. EVU kan med fordel gøres opmærksom på det.  
 

3. Gensidig intro til ny leder af Albertslund Rusmiddelcenter  
 
Gensidig præsentation. 
 
Guri kommer fra Københavns Kommune og har været der i 11 år- arbejdet i 
Center for rusmiddelbehandling. Før det arbejde hun i Hjemløseenheden – del-
vis på gadeplan.  
 
Guri er meget optaget af gruppen af udsatte borgere – de skal behandles med 
respekt og der skal arbejdes helhedsorienteret for at hjælpe dem bedst muligt. 
Heldigvis har Guri oplevet en bedring i systemet gennem mange år.  
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Albertslund Rusmiddelcenter er lige startet op med alkoholbehandling. 
 
Der er næsten 60 borgere indskrevet i rusmiddelcenteret – og derfor har en op-
normering af personalet også været nødvendig – der er to ansættelser på vej.  
 
Der tilbydes individuel behandling. På sigt vil der gerne tilbydes gruppebehand-
ling og tilbud til pårørende samtidig med mere samarbejde på tværs af forvalt-
ningerne i kommunen.  
 
Ud af de 60 borgere er 8 borgere i alkoholbehandling. Der reklameres bredt for 
tilbuddet og der kommer også snart en artikel i Albertslund Posten. 
 
Der er ikke substitutionsbehandling – så her henvises der til KABS. 
 
Der gives råd og vejledning til unge under 18 år. 
 
Kapacitetsmæssigt er rusmiddelcenteret godkendt af Socialtilsynet til 60 bor-
gere i rusmiddelbehandling og 30 i alkoholbehandling.  
 
Guri arbejder på, at der skal være et åbent arrangement/oplæg – evt. foredrag 
med en misbruger/tidligere misbruger. 
 
Udsatterådet er talerør for de udsatte – rejser sager og påvirke det politiske sy-
stem, laver høringssvar, der er pt forskellige opgaver i værk – f.eks. tandbe-
handling, madpakkeordningen, samarbejde med Frivilligcenteret om frivillig bi-
sidder og økonomisk vejleder, Danmark spiser sammen og socialt frikort. 
 
Guri vil gerne vende tilbage når hun har været her lidt længere. Så ved hun 
mere præcist hvordan Udsatterådet og Albertslund Rusmiddelcenter få gavn af 
hinanden.  
 
Der blev spurgt ind til, hvor mange af brugerne har børn? Der er ikke et præcist 
antal, men rusmiddelcenteret har skærpet underretningspligt – de laver indbe-
retninger hvis der opstår bekymringer. 
 
Rusmiddelcenteret samarbejder med ”Dit rum”, som ligger i Glostrup og bruger 
også Tuba. 
 
Vi mødes i Rusmiddelcenteret til næste møde i Udsatterådet den 2. september 
202.  
 

4. Udsatterådets forretningsorden   
 
Beslutning: 
Udsatterådet gennemgik udkastet til ny forretningsorden og kom med følgende 
rettelser; 
 

• §2 – tilføjelse – i en udsat livssituation hvor man er udsat for fysisk eller 
psykisk vold 

 

• §5 – hvordan er den personligt udpeget (formuleringen) Carina under-
søger og vender tilbage. Kan også have rod i at rådet ikke var så stort. 
Vi dropper den personligt udpegede. 
 

• 6 sagkyndige i stedet for 5. 
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Efter disse rettelser godkendte Udsatterådet den nye forretningsorden og den 
sendes til politisk behandling. 
 
 
5. Udsatterådets fokus i 2021 op til valget 
 
Beslutning: 
Udsættes til næste møde 
 
 
6. Corona ensomhed 
 
Beslutning: 
Vi ved at der er fokus på ensomhed i Frivilligcenteret. – og Udsatterådet har al-
lerede et samarbejde i forhold til at dele flyers ud med madpakkerne – de er ud-
delt en flyer omkring ensomhed og muligheden for at kontakte Frivilligcenteret – 
og den næste flyer bliver en reklame for Frivilligcenterets kreative værksteder.  
 
Vi bakker op omkring det der sættes i gang i Frivilligcenteret og Jannie og Jette 
er i kontakt med Signe. 
 
Der er behandlet en mødesag med handleplan for ensomhed i Kommunalbesty-
relsen. Den efterlader dog noget at ønske på psykiatriområdet.  
 
Udsatterådet besluttede, at ensomhed skal være et punkt på arbejdsmøde til 
oktober. Udsatterådet vil se på hvad Ældrerådet har lavet og vil forsøge at folde 
handleplanen ud (den der har været behandlet i KB). Guri kan eventuelt også 
blive inddraget.  
 
 
7. Borgerforslag fra Hus Forbi 
 
Beslutning: 
Udsatterådet besluttede, at Jette laver et opslag på Udsatteråds vegne på for-
skellige facebookgrupper i Albertslund.  
 

Orienteringspunkter 

 

8. Formand og næstformand orienterer kort  
 
Orientering: 
Jette orienterede om følgende; 
 

• Udsatterådets årsberetning har været behandlet på SUS 
 

• Landsforeningen af væresteder har udgivet en årsrapport for udsatte-
området. Den fokuserer på tre temaer; Covid-19 krisen, værestedernes 
betydning og digitalisering 
 
Link til rapporten: https://www.vaeresteder.dk/metoder/publikationer/ 
 

 
 
 
 
 

https://www.vaeresteder.dk/metoder/publikationer/
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9. Kort orientering fra medlemmer (og tovholdere) af Udsatterådet 
 
Orientering fra tovholderne: 
 
Bisidderordning (Søren) – der er bevilget 156.000 kr. til ordningen fra SUS, 
hvilket giver et år mere med projektet i Frivilligcenteret. Frivilligcenteret har også 
ansøgninger hos Trygfonden og Socialstyrelsen.  
 
7 borgere har benyttet ordningen og nogle har fået hjælp flere gange.  
 
Cecilie der er ansat i Frivilligcenteret forventer flere bisidninger efter Corona. De 
frivillige kan, i mødet med borgerne, henvise til f.eks. madpakkeordningen m.m.  
 
Ensomhed (Lisbeth) – ikke noget nyt, men en opfordring fra Paw om, at Ud-
satterådet er opmærksomme på, om der er nogle der kan indstilles til ”ildsjæl” 
prisen og/eller den sociale foreningspris. 
 
Tandpleje (Helge) – ikke noget nyt – forvaltningen regner med, at ordningen 
kommer i gang inden sommerferien. 
 
Madpakkeordning (Jette) – ordningen er udvidet med også at køre ud om 
torsdagen, der kommer hele tiden flere borger til. Kunne godt bruge 1-2 mere 
som frivillige. 
Der skal laves ny flyer. 
Der er købt flere køletasker i Kvickly. 
 

10.  Høringssvar 
 
Orientering: 
Jette orienterede om, at der er afsendt to høringssvar.  
 
Et om strategien for Sundhedshuset – her blev det kommenteret, at det ville 
være på sin plads, hvis medarbejderne kan tackle de problemstillinger som so-
cialt udsatte har. 
 
Det andet er sendt om socialt frikort. Ankestyrelsen evaluering var til orientering 
og den peger på, at man godt kunne gøre en ekstra indsats. 
 
 
11.  Udsatterådets økonomi 
 
Orientering: 
Udsatterådet har et budget på 26.000 kr. Indtil nu er der brug penge på føl-
gende; 
 

• 1.000 kr. til køletasker 

• Knap 3.000 kr. til en bærbar PC til Frivilligcenteret 

• 750 kr. til forplejning 

• 95 kr. til befordring (en frivillig der hjælper med udbringning af madpak-
ker) 

• 90 kr. til Udsatterådets mobiltelefon 
 
 
12.  Eventuelt 
 
Intet - God sommer – vi ses i Albertslund Rusmiddelcenter den 2. september 
2021 


