
  
  

Referat Udsatterådet   

  

Der indkaldes hermed til møde i Udsatterådet i Holbæk Kommune  
  

Tid: tirsdag den 5. februar 2019 kl.   16.30-18.30   

Sted: Kasernen, Kasernevej 6, 4300 Holbæk - møderum 3. sal.     
  

Deltagere:      Leif Juul: Byrådsmedlem for Enhedslisten, Rasmus Brandstrup Larsen: 

Byrådsmedlem for Venstre, Ane Henriette Voss: Medusa, Maria Christensen: 

Ventilen, Jette Kjærsgaard: Mødrehjælpen, Jørgen Gybel Knudsen: Sind, Rasmus 

Hansen, Kirkens Korshær   

 Afbud:           Rasmus Brandstrup Larsen & Jette Kjærsgaard 
 

Dagsorden:  
  

1. Godkendelse af referat fra mødet den 11. december 2018  

Godkendt  
  

2. Godkendelse af dagsorden  

  Godkendt 

  

3. Udvidelse af Udsatterådets medlemmer    

Drøftelse i Udsatterådet viste at der var en opbakning til at indstille til udvidelse fra 

nuværende 5 til 7 medlemmer fra de frivillige organisationer. Drøftelserne pegede på en 

udvidelse af 2 medlemmer som kunne supplere nuværende udsatteråd med viden indenfor 

blandt beskæftigelsesrettet indsatser til de mest udsatte og hjemløshed. Administrationen 

udarbejder sagsfremstilling som forelægges Socialudvalgets møde i april måned 2019. 

Endelig beslutning om udvidelse træffes efterfølgende i Kommunalbestyrelsen       
  

4. Samarbejdsmodel & Indsatser      

Udsatterådet har tiltrådt anvendelse af samarbejdsmodellen, som kan sikre nye muligheder 

i samarbejdet mellem de politiske udvalg og udsatterådet – når det omhandler temaer og 

indsatser overfor socialt udsatte.    
 

Udsatterådet påbegyndte temadrøftelser med afsæt i de 3 overordnede indsatser. Til 

næste møde i udsatterådet – udarbejdes oplæg som konkretiserer udsatterådets rolle og 

understøtning af indsatserne i 2019 indenfor: udsatte unge – bomuligheder og social 

økonomisk virksomhed. Udsatterådet vil derudover arbejde videre med temaerne indenfor 

sociale fællesskaber og fremskudt indsatser.    
  

5. Høringssvar - funktionen Social Vicevært til kommende 6 skæve boliger      

Socialudvalget har på mødet den 5.2.2019 besluttet af sende forslag til organisering og 

opgaveløsning for social vicevært til kommende 6 skæve boliger ved F.C.  



Worsøesvej, Holbæk By til høring i udsatterådet.   

Hovedindstilling: Funktionen som social vicevært varetages af kerneområdet Aktiv hele livet   

Alternativ indstilling: Funktionen som social vicevært varetages af Kirkens Korshær i 

Holbæk.     

           Udsatterådet har drøftet forslagene – og formanden vil på baggrund af disse drøftelser                                          

           udarbejde et høringssvar, som forelægges socialudvalgets møde i april måned 2019.                     

            

 

   


