
 
 

Referat fra Udsatterådet 

Referat fra ordinært møde i Udsatterådet i Holbæk Kommune 

Tid: mandag d. 5.12 2022 kl. 16-18 

Sted: Kanalstræde 2, kantinen 

Deltagere:  
• Karen Thestrup Clausen: Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten 

• Maj-Britt Dyreborg Eschen: Mødrehjælpen 

• Anne-Grete Houmøller: Sind 

• Helle Kjeldgaard Madsen: SAND  

• Susanne Lodberg: Kirkens Korshær 

• Stine Welent Andersen: Home Start Nordvestsjælland 

• Rie Lindekrans: Konsulent, Staben, SIOU 

Afbud / Ikke tilstede 

• Gitte Olin: Medusa 

• Kasper Lomholdt: Foreningen Sidesporet 

• Rasmus Brandstrup Larsen: Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre 
 

Dagsorden: 

 

Godkendelse af dagsorden (16.00 – 16.15) 
 

Indhold: 
Godkendelse af dagsorden 
 

Referat 
Godkendt 
 

 

Virtuel præsentation af Socialkompas.dk (16.15 – 17.00) 
 

Indhold: 
Vi får en virtuel præsentation af en mulig it-løsning, der på en hjemmeside kan præsentere alle 
de sociale tilbud, der findes i kommunen – såvel kommunale, private og civilsamfundets. 
Udsatterådet har ofte efterspurgt en sådan løsning og det blev også nævnt på dialogmødet med 
socialudvalget. Socialkompas er oprindeligt udviklet af Århus kommune, og nu er det muligt for 
alle kommuner at få løsningen. I kan læse mere om Socialkompas her:  
https://socialkompas.dk/ 
Her er lidt fra hjemmesiden:  
 

https://socialkompas.dk/


 
 

”Socialkompas er stedet, hvor borgere og pårørende kan søge hjælp til deres aktuelle livssituation, 
frivillige organisationer kan synliggøre deres indsatser, og kommuner og deres ansatte kan få et 
samlet overblik over tilbud tilgængelige for deres borgere. Socialkompas er en digital portal, som 
fungerer som den lokale infrastruktur og det tilbudsoverblik, som borgere, foreninger, frivillige og 
kommunale medarbejdere har efterspurgt i årevis”  

Det er FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark), der udbreder Socialkompas i kommunerne, og 
det er vigtigt at udbredelsen sker i et samarbejde mellem kommunen og det lokale civilsamfund.  

Ved præsentationen deltager flere medarbejdere fra kommunen også virtuelt, så alle får den samme 
information. 

Præsentationen skal danne baggrund for en drøftelse af om det er denne løsning, vi skal arbejde 
videre med, samt hvad Udsatterådets rolle skal være i arbejdet. 

 

Referat 
Udsatterådet er generelt positive overfor løsningen Socialkompas.dk og vil gerne committe sig 
til udbredelsen og det videre arbejde, hvis der også er deltagelse fra kommunen. 
 
Udpluk af synspunkter: 
Virker nemt tilgængeligt og nemt at bruge for borgere.  
Lyder som om det kan være en landsdækkende løsning – godt. 
Fællesskabere kan involveres. De kender måske foreningerne. 
 
Opmærksomhedspunkter: 
En del af Udsatterådets målgruppe er ikke digital.  
Det skal være for sociale tilbud – ikke alle idrætsforeninger fx – men gerne hvis de har et socialt 
tilbud. 
Drift og opsætning skal være på plads inden det går i luften. 
Godt og brugbart ift det sociale område  
Dety kræver et stort opsporingsarbejde, også i lokalområderne, at få alle foreninger med.  
Styringen skal prioriteres, og drift/opstarten. Faste personer, der står for det. 
 

 

 

Opsamling / evaluering af årets møder og aktiviteter 

Indhold: 
Hvordan er året forløbet ? 

• Herunder opfølgning på dialogmødet d. 23/11. 
 

• Skal vi afsætte tid til en egentlig evaluering ved første møde i 2023 ? 
 

Referat 
 



 
 

Dialogmødet: 
Indhold: 
Udsatterådet vurdere at der er et stykke endnu inden organisationen er gearet til Housing First.  
 
Høringssvars konstruktive forslag: hvordan kan de blive mere brugt? Har 
Socialudvalgsformanden åbne kontordage?  Rie undersøger. 
 
Susanne er gået videre til det landsdækkende Udsatteråd omkring problemerne med at uddele 
midler fra puljen, og de arbejder på et oplæg til en bedre håndtering af puljen.  
 
Sammenhængende borgerforløb: der er en opgave i at formidle muligheden for 
sammenhængende borgerforløb. Karen undersøger hos Bente.  
 
Form på mødet: 
Næste møde kunne være et hvor politikerne spørger Udsatterådet  - modsat at Udsatterådet 
stiller spørgsmål til politikerne.  
Beslutning: Udsatterådet vil ikke lægge sig fast på en bestemt facon, men møderne må variere.  
 

 

Kommende aktiviteter 
 

Indhold: 
Hvad skal videreføres eller igangsættes 2023 ? 

• Mødeplan .  

• Tur til Odense – forårstur i beskæftigelsestegn. Stine og Susanne. 

• Forslag fra Stine: 
Drøftelse af udarbejdelse af et sæt Handleregler for Udsatterådet, når Udsatterådet vil give ting 
videre fra borgere til kommunen. Stine har et oplæg med.  

• Ny chef for SIOU er Ina Ringsdal Stevenius – hvad er Udsatterådets ønsker til 
samarbejde/møde.  

 
 

Referat 
Første møde i 2023: 20/2. Rie planlægger en møderække. 
Handleregler: Der er givet input til disse og de færdiggøres og besluttes på næste møde  
Der udarbejdes en pjece på førstkommende møde. 
Ny chef for SIOU inviteres til mødet i februar – ellers næstkommende møde. 

 


