
 
 

 

Referat fra møde i Udsatterådet 

 
 
 

Der indkaldes hermed til møde i Udsatterådet i Holbæk Kommune 
 
Tid: Tirsdag  den 12. juni 2018 kl. 16.15-18.15  
Sted:  Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13 
 
Deltagere:      Leif Juul: Byrådsmedlem for Enhedslisten, Rasmus Brandstrup Larsen: Byrådsmedlem 

for Venstre, Ane Henriette Voss: Medusa, Charlotte Olsen: Ventilen, Jette 
Kjærsgaard: Mødrehjælpen, Jørgen Gybel Knudsen: Sind, Rasmus Hansen, Kirkens 
Korshær  

 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 7. maj 2018 
Godkendt   
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt   

 
3. Orientering til Rådet om nuværende og kommende tilbud til Socialt Udsatte i Holbæk 

kommune:   
Orientering givet til Rådet med fokus på nuværende og fremtidige tilbud/indsatser indenfor 
det specialiserede voksenområde   

 
4. Definition af Socialt Udsatte – hvem er vi her for & konkretisering af målgrupper:     

Rådet har drøftet og debatteret målgrupper og rammerne for det fremadrettet arbejde. På 
baggrund af drøftelserne har Rådet besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med 
repræsentation af Rådets medlemmer, som til kommende møde i Udsatterådet den 11. 
september 2018, vil udarbejde forslag til en beskrivelse af begrebet socialt udsatte.    

 
5. Indledende drøftelse om Rådets formål & opgaver (ramme- & temaplanlægning for det 

fremadrettet arbejde):  
Rådet har drøftet og debatteret hvordan Rådets arbejde kan forbedre forhold og indsatser 
overfor socialt udsatte. Rådet har besluttet at den nedsatte arbejdsgruppe jævnfør punkt 4, 
vil udarbejde forslag til kommende møde i Udsatterådet.  
 
  
 
 



  
6. Mødeplanlægning for besøgsrunde i relevante tilbud (efteråret 2018):  

Der er planlagt besøg hos Ventilen & Mødrehjælpen tirsdag den 14. august 2018 kl. 16.15-
18.15  

 
7. Eventuelt: 

Orientering om Økonomiudvalgets behandling den 6. juni 2018 om forslag til 
effektiviseringer fra budget 2019 
 
Tilsagn fra Rådets medlemmer om at fremstå med navn og tilhørssted på Holbæk kommunes 
hjemmeside  
 
Tilsagn fra formand & næstformand til at Holbæk kommune videregiver navne og 
tilhørsforhold til det centrale råd for socialt udsatte.   
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