
 
 

 

 

 

Referat Udsatterådet  

 

 
Der indkaldes hermed til møde i Udsatterådet i Holbæk Kommune 
 
Tid: tirsdag den 16. juni 2020 kl. 16.30-18.30  
Sted: Kanalstræde 2, mødelokale 0.13 stuen       
 
Deltagere:     Leif Juhl: kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten, Rasmus Brandstrup Larsen: 

Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, Ane Henriette Voss: Medusa, Maj-Britt 
Dyreborg Eschen: Mødrehjælpen, Jørgen Gybel Knudsen: Sind, Kasper Lomholdt: 
Foreningen Sidesporet, Carsten Jørn Larsen: SAND, Susanne Lodberg: Regionschef 
Kirkens Korshær  

 
Gæster:          Direktør: Lene Magnussen, Chef for aktiv hele livet: Charlotte Larsen, konstitueret 

leder af Voksenspecialområdet: Jette Nørrekær Lund, afdelingsleder af Rusmiddel & 
Forsorg/opsøgende indsatser: Katrine Linneboe og leder af det sociale arbejde i 
Kirkens Korshær Holbæk: Rasmus Hansen            

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 18. februar 2020 
Referat godkendt  

 
2. Godkendelse af dagsorden 

            Dagsorden godkendt  
 

3. Velkommen til gæster og nyt medlem i Udsatterådet: Susanne Lodberg, Regionschef i                                                                     
Kirkens Korshær                       
Kort præsentationsrunde af alle deltagere og gæster  
 

4. Oplæg fra Kirkens Korshær – fremtidsplaner for Kirkens Korshærs varmestue & samarbejde 
med Holbæk kommune 

 
             Rasmus Hansen og Susanne Lodberg orienterede om Kirkens Korshærs nye strategier for  
             de borgerettede indsatser og kommende bygningsmæssige tiltag som skal sikre et øget  
             fokus, nye initiativer og indsatser for de mest udsatte borgergrupper. Disse initiativer skal  
             spille tæt sammen med de kommunale indsatser – blandt andet opsøgende  
             sygeplejeindsatser og opsøgende indsatser i henhold til servicelovens § 99 (opsøgende  
             arbejde overfor de mest udsatte borgergrupper med psykiske lidelser/misbrug mm). Det  
             forventes at det nye tilbud (projekt sociale mursten) støttet af Real Dania Fonden kan  



             åbne i foråret 2022    
                

5. Oplæg og erfaringer fra de opsøgende kommunale sygeplejeindsatser v/ Katrine Linneboe 
    

Katrine orienterede om tilbuddene i Rusmiddel & Forsorg/opsøgende indsatser med  
særlig fokus på samarbejdet mellem Kirkens Korshær og de opsøgende sygeplejeindsatser. 
  
Disse indsatser har over et år haft omkring 100 unikke borgere gennem tilbuddet –   
fordelt ligeligt mellem borgere på kontanthjælp og førtidspension. Tilbuddet understøtter  
kommende strategier i Kirkens Korshær og generelt som en forebyggende indsats overfor  
de mest udsatte borgergrupper.  
Efter kontraktophør på indsatserne har der i år været reduceret fra 2 til 1 stilling – og den   
sidste stilling vil ophøre med udgangen af november måned 2020, hvis der ikke findes  
finansieringsmidler til at fortsætte indsatserne. 
 
    

6. Orientering fra formanden:     
  

a.    Udkast til revideret arbejdsprogram for Udsatterådet  
             Formanden har gennemgået det revideret arbejdsprogram som efterfølgende er tilsendt  
             medlemmer i Socialudvalget       
 

b.    Valg af 7. medlem til Udsatterådet  
             Drøftelse om indtræden af ny forening i Udsatterådet. Flere foreninger var vist interesse.  
             På baggrund af drøftelserne i Udsatterådet tiltræder Udsatterådet at Foreningen Home  
             Star tilbydes at indtræde i Udsatterådet. 
             Beslutningen skal ses i lyset af, at et flertal i Udsatterådet tilkendegav at Psykiatri –  
             hjemløshed m.fl. allerede er repræsenteret i Udsatterådet  
              
             HOME-START er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier  

             med børn under skolealderen med det formål at forebygge kriser og sammenbrud i  

             småbørnsfamilier. 

             Organisationen er uafhængig af religiøse, politiske og økonomiske interesser 

 
c.    Projektudvalg Unge  

             Formanden gav kort status på projektudvalgets arbejde, og kunne oplyse af der er ved at  
             blive udarbejdet strategier for at forebygge ensomhed blandt unge.   
 

d.    Studiebesøg med internat i dagene 10. og 11. september 2020  
             Udsatterådet gennemfører studietur med overnatning i København. Program udsendes  
             senere – men vil indeholde studiebesøg i Settlementet og drøftelse blandt udsatterådets  
             medlemmer om kommende strategier for styrkelsen af det interne samarbejde og roller  
 

7. Eventuelt 
 
 
           
 
 
 



 
  


