
 
 

Referat fra ordinært Udsatterådsmøde 

Dato: mandag d. 24. oktober 2022  

Tid: 16.00 – 18.00 

Sted: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk 

Deltagere:  
• Karen Thestrup Clausen: Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten 

• Rasmus Brandstrup Larsen: Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre 

• Anne-Grete Houmøller: Sind 

• Kasper Lomholdt: Foreningen Sidesporet 

• Helle Kjeldgaard Madsen: SAND  

• Susanne Lodberg: Kirkens Korshær 

• Stine Welent Andersen: Home Start Nordvestsjælland 

• Rie Lindekrans: Konsulent, Staben, SIOU 

 

Afbud:  

• Mette Meldgaard: Medusa 

• Maj-Britt Dyreborg Eschen: Mødrehjælpen 
 

Godkendelse af dagsorden 
 

Indhold: 
Godkendelse af dagsorden 

Referat 
Godkendt 

 

Godkendelse af referat  
 

Indhold: 
Godkendelse af referat fra mødet d. 
Opfølgninger fra referatet: 
SIOU og fondsansøgninger 

Referat 
Godkendt. 
SIOU er opmærksomme på mulige fonde / ansøgninger. Udsatterådet kan rette henvendelse til 
Rie, hvis der er noget, der kunne være relevant for målgruppen.  

 

Orientering fra forpersonerne – Stine Welent Andersen/Susanne Lodberg 

Indhold: 
Orientering fra besøg i Multihuset og møde med brugerrådet 



 
 

Orientering fra møde med Ina Stevenius Ringsdal, chef for AUBO 

Referat 
Multihuset: 
Stine har talt med Multihusets brugerråd – Forperson Betina Larsen.  
Brugerrådet kan kontaktes i spørgsmål om psykisk sårbare og aktiviteter. De vil gerne komme til 
udsatterådsmøder, når det er relevant.   
Multihuset har to mødesteder: Kasernen i Holbæk samt Banehuset i Jyderup. Der er ca. 200 
borgere, der bruger mødestederne. 
  
AUBO: 
Stine, Kasper og Susanne mødtes med Ina, chef for AUBO og Sabrina, afdelingsleder i AUBO. 
AUBO fortalte om beskæftigelsesindsatsen samt sammenhængende borgerforløb. Udsatterådet 
giver høringssvar på beskæftigelsesplanen. Aftalen er også, at Udsatterådet kan inddrages til 
sparring mv. om beskæftigelsesindsatsen for målgruppen. 

 

Orientering fra SIOU –  

Referat 
Holbæk kommune deltager i et samarbejdsprojekt med Bikubenfonden om anbragte unge og 
efterværn. Når projektet er lidt længere, vil deltagerne gerne komme og fremlægge for 
Udsatterådet.  
 
Der er igangsat et arbejde med at udarbejde en Ungepolitik i Holbæk Kommune. Udsatterådet 
giver input til relevante steder og organisationer ift. målgruppens stemme i politikken. Husk 
også handicappede unge.  
 
Udarbejdelse af Serviceniveauer er igangsat – Udsatterådet vil få relevante serviceniveauer i 
høring.  

 

Punkter til dialogmøde med Socialudvalget 

Indhold: 
Forslag fra udsatterådet, som er til drøftelse  på Socialudvalgets møde 1. november: 
 

• Procedure i forhold til høringssvar. Hvordan bliver høringssvar behandlet, både 
politisk og administrativt. Der kan i høringssvar være peget på muligheder, som ikke 
kan ses i den efterfølgende konkrete beslutning. Er det muligt, at giveren af 
høringssvar får en opfølgning på dette? 

 

• Opfølgning fra dialogmøde 30. maj 2022, hvor temaet var hjemløsestrategi og 
Housing First. Hvor er arbejdet nu og hvad skal der ske fremadrettet? 

Referat 
Udsatterådet ønsker også at tale om hvorvidt Holbæk Kommune har særlige tiltag ift. 
energikrisen og støttemuligheder. Bla. om der er søgt fra den statslige pulje.  Susanne skriver en 
forespørgsel til Socialudvalget fra Udsatterådet omkring hvad der er sat i gang i kommunen i 
forhold til hvilke puljer, der er søgt / brugt og igangsat. 



 
 

 

Den nuværende krises konsekvenser for udsatte 

Indhold: 
Drøftelse: 
Den nuværende krise med stigende el, varme og fødevarestigninger. 
Hvordan oplever vi det hver især i forhold til vores målgrupper og socialt udsatte borgere 
generelt i kommunen?  
Er der tiltag, som foretages inden for civilsamfundet og kommunen for at imødekomme socialt 
udsatte mennesker i denne tid, hvor mange bliver ramt økonomisk? 
Er der noget vi som Udsatteråd kan pege på (iværksætte) som kan afhjælpe eller sætte fokus 
på problemstillingen ? 

Referat 
Runde ift. om der er nogle, der ved, om der er problemer og ting i gang. 
 
Aftaler:  
Stine faciliterer at der bliver et møde mellem Madskålen og fællesskaber Christina Hvalsø.  
Stine kontakter de boligsociale medarbejdere og får deres vurdering ift. om den nuværende 
maduddeling er tilstrækkelig. 
Susanne skriver en forespørgsel til Socialudvalget fra Udsatterådet omkring hvad der er sat i 
gang i kommunen i forhold til hvilke puljer, der er søgt / brugt og igangsat. 
Udsatterådets formandsskab skriver til lokalforum om der er tiltag i gang, samt hvad de oplever. 
Denne skrivelse sendes til Rie, som sørger for at sende ud.    

 

Høringssvar på beskæftigelsesplanen 
Indhold: 
Susanne og Stine har udarbejdet et forslag til høringssvar. 
 

Referat 
Høringssvaret lægger op til at Udsatterådet gerne vil være med til at definere 
beskæftigelsesindsatsen for målgruppen fremadrettet. 
Det indebærer, at Udsatterådet får diskuteret holdningerne og indhenter viden – fokus i 2023. 
 
Aftaler:  
Rie sender høringssvaret afsted med cc til Ina Stevenius Ringsdal.   
 
Alle går tilbage til deres organisationer og taler om hvad der virker, hvad der ikke virker. Tema: 
beskæftigelsesindsats samt socialøkonomiske virksomheder. 
 
Holbæk Erhvervsforum nye direktør inviteres til et møde i Udsatterådet 2023 for at tale om 
socialøkonomiske virksomheder. 

 

  



 
 

 

Det sociale landkort 

Indhold: 
Det sociale Landkort – Lad os få begyndt ! 

Referat 
Stine har været rundt og talt med de forskellige foreninger, og er begyndt at lave et overblik. 
Aftaler: 
Alle går i gang med at samle oplysninger ind om hvilke sociale tiltag, der findes i kommunen. 
Både kommunale og ikke kommunale tilbud til voksne og familier indenfor målgruppen. Det skal 
være konkrete, organiserede tiltag. 
Skrivelsen til lokalfora kan give noget input. 
Hvordan det så skal udarbejdes og udformes må man kikke på senere – (It system, database 
eller andet). Inspiration: åbenstreetmap. 
Stine undersøger medie. 
Rie undersøger med kommunens it hvilket forum Udsatterådet kan gemme dokumenter i – 
teams, first agenda eller andet. 

 

Eventuelt 

Indhold: 
 

Referat 
 

 

 

 

 


