
 
 

Referat fra møde i Udsatterådet 

Tid: Tirsdag d. 8/12 32020  

Sted: Kanalstræde 2, lokale 0.21 (Mødecenter 2) 

Tilstede: 

• Rasmus Brandstrup Larsen: Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre 
• Mette Meldgaard: Medusa 

• Maj-Britt Dyreborg Eschen: Mødrehjælpen 

• Jørgen Gybel Knudsen: Sind 

• Kasper Lomholdt: Foreningen Sidesporet 

• Susanne Lodberg: Kirkens Korshær 

• Stine Welent Andersen: Home Start Nordvestsjælland 
• Rie Lindekrans: Konsulent, Fagsekretariatet, AHLI – virtuelt på Teams 

• Charlotte Larsen: Chef for Aktiv hele Livet (kl. 16.30-17.30) 

 

Fraværende: 

• Thor Blauner Clausen (Suppleant for Leif Juhl: Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten) 

• Carsten Jørn Larsen: SAND  

 

Dagsorden: 

 

Godkendelse af dagsorden 
 

Indhold: 
Godkendelse af dagsorden 
 

Referat 
Godkendt 

 

Godkendelse af referat  
 

Indhold: 
Godkendelse af referat fra mødet d. 25.08. 2020 
 

Referat 
Godkendt. 

 

  



 
 

 

Kort status på covid-19 situationen i Holbæk 

Indhold: 
Charlotte Larsen giver en kort status på covid-19 situationen for socialt udsatte i Holbæk. 
 
Udsatterådet har sammen med Handicaprådet og Ældrerådet bidraget med forslag til gode 
kommunikationstiltag ved møde med Charlotte Larsen jf. mail udsendt 18.11.  
Dette har indtil videre resulteret i en fælles pressemeddelelse (bilag 1) 
 
Er der mere Udsatterådet kan bidrage med ? 

Referat 
Holbæk er ikke blandt de 38 kommuner, der er underlagt de nye restriktioner fra 9.12, men de 
sidste tal viser en støt stigning i smittetallene. Smitten er spredt udover hele kommunen. Vi har 
pt. besøgsrestriktioner på plejehjem efter påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed. Ingen påbud 
om besøgsrestriktioner på de sociale bosteder eller institutioner. På stederne skaber man 
rammer, der medvirker til at forebygge smittespredning. Vi har været forskånet for store 
udbrud blandt medarbejdere. Når en medarbejder er smittet, så pågår screening (på bosteder, 
plejecenter), og overalt gennemgås procedurer. Det mærkes på alle, borgere og medarbejdere, 
at der er ”coronatræthed”. Men vi hjælpes ad med at holde ud. Pressemeddelelsen fra de tre 
rådsformænd  er blevet godt modtaget. Der kom flere ideer frem på mødet og det kan være de 
kommer i spil på et senere tidspunkt.  
 
Jørgen : godt samarbejde med formændene fra ældrerådet og handicaprådet i forbindelse med 
udarbejdelse af artiklen. God proces. Der kom også andre input fx ift. testcenterets beliggenhed.  
Kirkens Korshær fortæller, at samarbejdet med de opsøgende medarbejdere og sygeplejersker 
er blevet udviklet under corona.     
 
 

 

Social tandpleje  - løsning i Holbæk Kommune 

Indhold: 
Charlotte Larsen giver en kort status  
 

Referat 
Status: Der er afsat midler i bloktilskuddet til social tandpleje. I Holbæk tilrettelægges indsatsen 
i et samarbejde mellem den kommunale tandpleje i Læring og trivsel og den opsøgende 
sygeplejerskefunktion i AHLI. Den kommunale tandpleje har erfaring med tilrettelæggelser af 
opsøgende og særligt tilrettelagte indsatser. Der kommer en politisk sag på Socialudvalgsmøde i 
det nye år.  
Input fra Udsatterådet: Kommunikation til borgerne om tilbuddet er vigtigt.  Ordentlig tandpleje 
er vigtigt ift. at bedre lighed i sundhed.   

 

Budget 2021 – dialog om budget og Høringssvar 



 
 

Indhold: 
Udsatterådet har indgivet Høringssvar til budget 2021 (Bilag 2). 
Dialog mellem Udsatterådet og Charlotte Larsen om Høringssvaret og hvorledes de ting der 
peges på taler ind i kommunens planlægning eksempelvis Nye veje på det sociale område. 

Beslutningsreferat 
Nogle af de ting Udsatterådet har peget på i høringssvaret er tidligere inddragelse af 
civilsamfund, og mere fokus på partnerskabsaftaler. Fokus på tidlig indsats, forebyggelse og 
lighed i sundhed er områder, som Udsatterådet gerne vil prioritere 
Tanken er, at kommunen med Nye veje kan lave dybere analyser og udarbejde mere langsigtede 
strategier. Forebyggelse er klart en ambition. Der er 3 fokuspunkter: 1) Kvalitet for borgere, 2) 
arbejdsmiljø for medarbejdere, 3) økonomi. Projekterne og tiltagene skal tale ind i de tre 
punkter. 
Rådene kan evt. være med som referencegruppe, følgegruppe, ide-skabere. Kan byde ind med 
NGO erfaringer på løsninger på komplicerede problemer. Hvad er den bedste hjælp? Hvordan 
kan man bringe skæve tanker og kreativitet ind i processerne? Hvornår giver frivillighed 
mening? Måske hos mennesker der har ”slået sig på systemet”? Tillid. Hvis private virksomheder 
skal samarbejde med kommunen kræver det let tilgængelighed og mindre administration.  
 
 

 

Politik for borgere med nedsat funktionsevne 

Indhold: 
 
I forbindelse med udarbejdelse af politikken er der nedsat en følgegruppe med deltagelse af 3 
medlemmer af udsatterådet. Grundet aflysningen af sidste møde (pga stigning i corona-
smittetal ) har Udsatterådet ikke kunne vælge medlemmer. Da første møde blev afholdt 5/11, 
deltog Jørgen og Susanne. De orienterer om mødet og processen for politikken. 
 
Beslutning i dag: Der skal vælges en tredje deltager til følgegruppen. 
 

Beslutningsreferat 
Mette Meldgaard er valgt som det tredje medlem til følgegruppen til Politik for borgere med 
nedsat kompetenceevne. Næste følgegruppemøde er mandag 14/12. Mette er inviteret.  
Input fra Udsatterådet:  
Der kan arbejdes med et nyt navn – titlen er en arbejdstitel indtil videre.  
Ambition om at hver enkelt borger, der er i målgruppen, skal kunne se; hvordan favner denne 
politik mig ? 
Man kan spørge: hvad har virket i de andre politikker man har lavet, og så tage udgangspunkt i 
det. 
Hvad samler målgrupperne – er det at man står et udsat sted? 
De 7 temaer, som politikken lige nu er udmøntet i, favner også udsattegruppen. 
 



 
 

Udsatterådet får invitation til at deltage i dialog-cafeer d. 25/1. Møder mellem borgere, 
medarbejdere, politikere, ledere – kommer til at foregår i små grupper runt om i kommunen, 
med en fælles virtuel samling. 
 
 

 

 

 

Møder i Udsatterådet 2020-2021 

Indhold: 
Formandsskabet har planlagt følgende møder i det kommende år – nogle datoer afhænger af 
gæster mm. : 
 
2. februar 2021  
16. marts – Møde med Borgmester Christina K. Hansen. Tid for mødet skal aftales og meddeles 
Christina. 
Sidst april / maj – afhænger af dialogmøde med Socialudvalget. 
 
26-27. august: Temadage i København 
September – (Ifm. budget 2022 og høringssvar) 
Oktober/november (Valgmøde) 
December 
 
Temaer, der skal passes ind på møderne: 
Unge: Lotte Vandel, leder af Ungeindsatsen har sagt ja til at deltage i et møde.   
Boligsocial Indsats 
 
Dialogmøder med Socialudvalget ligger i april / oktober. Datoer kendes ikke endnu. 
 

Beslutningsreferat 
De planlagte mødedatoer er godkendt. Invitation kommer ud via outlook. 
Næste valgperiode kan møderne afholdes på skift hos medlemmerne og de kan have et tema 
på, der har betydning for den målgruppe de repræsenterer.  
Vigtigt at have fokus på om Rådet i den næste valgperiode kan sammensættes endnu bedre – få 
flere i tale. Man kan lade sig inspirere af andre kommuner, fx Roskilde. 
 
Valgmøder i september: 
Man kunne afholde et anderledes valgmøde, med borgere i panelet og politikere der stiller 
spørgsmål. 
Almindelig ”gammeldags” valgmøde – evt. med fokus på socialpolitik? 
Afholdelse i lokaler borgerne kender. 
 
 



 
 

  

 

Eventuelt 

Indhold: 
 

Referat 
Kaspar: bliver nogle gange kontaktet af folk, der gerne vil give donationer, som vil have at det 
skal være til andet end kommunale tiltag. Kan man bruge Udsatterådet til at få inpsiration til 
hvilke foreninger / borgere man skal støtte ? 
Beslutning: Det kunne være en god drøftelse: hvad er hjælp og hvordan kan udvalget spille ind 
når der er nogen, der vil hjælpe? Punktet tages op på næste møde. 

 


