
 
 
 
 
 

Referat Udsatterådet  
 

 
Der indkaldes hermed til møde i Udsatterådet i Holbæk Kommune 
 
Tid: tirsdag den 17. september 2019 kl.  16.30-18.30  
Sted: Kasernen, Kasernevej 6, 3. sal., 4300 Holbæk    
 
Deltagere:      Leif Juhl: Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten, Rasmus Brandstrup Larsen: 

Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, Ane Henriette Voss: Medusa, Jette 
Kjærsgaard: Mødrehjælpen, Jørgen Gybel Knudsen, SIND.   

 
Afbud:            Kasper Lomholdt. Foreningen Sidesporet, Alexandre Holzendorff, KOMsammen, 

Carsten Jørn Larsen, SAND  
 
Gæst:             Afdelingsleder Lone Henriksen, Kerneområdet: Aktiv hele livet, Social Rehabilitering. 

Lone deltager og vil præsentere elementer og resultater af de socialfaglige indsatser 
som i dag understøtter de beskæftigelsesrettet indsatser og et bud på mulige 
fremadrettet indsatser overfor gruppen af udsatte borgere på kontanthjælp.      

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 2. april 2019  
Godkendt   

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  
 

3. Orientering fra Formanden:  
4. -  Status Idrætsforeningen Ryttergården  
5.  - Socialudvalgets pressemeddelelse af 30.7.2019 ./. bilag    
6. -  Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram ./. bilag   
7. -  Dialogmøde med Socialudvalget 28.10.2019 

      
      Referat: 
      Orientering og status fra forløbet med Idrætsforeningen Ryttergården og ny tildeling af haltid  
      som efter seneste beslutning fortsat ikke er optimal i forhold til idrætsforeningens brugere,   
      hjælpere og fag-professionelle.  
 
 



      Administrationen anmodes om at koordinere et møde med Kulturområdet og repræsentanter  
      fra Udsatterådet, med henblik på en gensidig drøftelse og evaluering af forløbet og  
      fremadrettet sikre et bedre og rettidigt koordinerende samarbejde overfor gruppen af udsatte  
      borgere.   
   
      Socialudvalgets pressemeddelelse og Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram er præsenteret,  
      og kan indgå som arbejdsgrundlag og forslag til kommende indsatser som Udsatterådet  
      anbefaler overfor Socialudvalget og Udvalget for Uddannelse og Job.   
 
      Udsatterådet er inviteret til dialogmødet med Socialudvalget den 28.10.2019. På mødet kan  
      Udsatterådet blandt andet præsenterer forslag til konkrete initiativer og indsatser som skal  
      danne grundlag for Udsatterådets arbejdsprogram fra 2020 +.   
        

   
8. Udvidelse af foreningens medlemmer fra 5-7:      

Der er indgivet indstilling til Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen om at Udsatterådet 
udvides fra 5-7 medlemmer.  
Indstilling om udvidelse er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2019.   
Udsatterådet er i dag repræsenteret ved 6 foreninger – hvilket fortsat giver plads til en 
frivillig forening mere. Udsatterådet drøfter perspektiver for en udvidelse og træffer endelig 
beslutning om hvilke forening der peges på.    
 
Referat.  
Punktet Udsættes til næste ordinære møde 22.10.2019    

 
9. Arbejdsprogram for 2019/2020:        

            Udsatterådet drøfter udkast til de konkrete temaer som både har berøring ind i    
            Socialudvalget & Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Udsatterådets anbefalinger for 
            kommende indsatser præsenteres herefter i de respektive politiske fagudvalg.  
            De konkrete temaer henvender sig til de mest udsatte borgere og skal ses som både 
            forebyggende og som en styrkelse af de koordinerende fag-professionelle indsatser og 
            involvering af civilsamfundet og relevante frivillige organisationer.  
 
            Referat:  
            Drøftelserne i Udsatterådet omkring de konkrete initiativer og forslag i arbejdsprogrammet    
            viser at der er enighed i at vi skal ramme målgrupperne af de mest udsatte borgere over 18    
            år     
             
            Præsentationen fra Afdelingsleder Lone Henriksen afstedkom efterfølgende konkrete  
            drøftelser i Udsatterådet som efterfølgende kunne forelægges Udvalget for Beskæftigelse  
            og Uddannelse – omhandlende de 400 mest udsatte borgere på kontanthjælp. Forslag fra  
            Udsatterådet som kunne sikre fortsat sammenhængende og koordinerende indsatser  
            mellem beskæftigelsesområdet og Det Specialiserede Voksenområdet. Leif Juhl vil sikre den  
            fornødne koordinering mellem Udsatterådets forslag og en præsentation overfor Udvalget  
            for Beskæftigelse og Uddannelse.  
 
            Rasmus Brandstrup Larsen kom med forslag om at Udsatterådet kunne komme på tale til en  
            plads i Projektudvalget som arbejder med konkrete tiltag overfor gruppen af unge mellem  
            18-30 år.  



 
 
 
           Rasmus Brandstrup Larsen undersøger mulighederne frem til næste møde i Udsatterådet,  
           hvor Udsatterådet træffer beslutning om eventuel deltagelse.   
 
          Administrationen vil være ansvarlig for til næste ordinære møde at invitere Boligsocial chef  
          fra Boligselskabet Lejerbo og formanden for Integrationsrådet, til at bidrage med yderligere  
          belysning af behov for særlige indsatser overfor de mest udsatte kvinder med anden etnisk  
          baggrund i Vang-kvarteret.   
  
   

10. Eventuelt:    
 

Udsatterådet drøfter på næste Ordinære møde, behovet for planlægning af seminar,  
oplægsholder eller anden relevant input som sikre udvalgets medlemmer indsigt og viden på  
særlig udvalgte områder, og som sikre en optimal understøtning af arbejdsprogrammet.   
  


