
 
 

Referat fra møde i Udsatterådet 

Tid: Tirsdag d. 25/8 2020 kl. 16.30-18.30 
Sted: Kanalstræde 2, lokale 0.13 (Mødecenter) 
 

Deltagere:  
• Leif Juhl: Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten 

• Rasmus Brandstrup Larsen: Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre 

• Mette Meldgaard: Medusa 

• Maj-Britt Dyreborg Eschen: Mødrehjælpen 

• Jørgen Gybel Knudsen: Sind 

• Susanne Lodberg: Regionschef Kirkens Korshær 

• Stine Welent Andersen: Home Start Nordvestsjælland 
• Rie Lindekrans: Udviklingskonsulent, Det Specialiserede Voksenområde 

Gæster: 

• Inge Kolls, Chefkonsulent, Det Specialiserede Voksenområde (fra kl. 17-17.30) 

 

Afbud:  

• Kasper Lomholdt: Foreningen Sidesporet 

• Jette Nørrekær Lund: Konstitueret leder, Det Specialiserede Voksenområde 

Ikke tilstede 

• Carsten Jørn Larsen: SAND  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden (Kl.16.30 – 17) 
 

Indhold: 
Godkendelse af dagsorden 
 

Referat 
Godkendt 
 

 

2. Godkendelse af referat (Kl.16.30 – 17) 
 

Indhold: 
Godkendelse af referat fra mødet d. 16. juni 2020 
 

Referat 
Godkendt 

 



 
 

 

3. Præsentation af alle medlemmer i Udsatterådet (kl. 16.30 – 17) 
 

Indhold: 
Velkommen til alle nye deltagere i Udsatterådet. Da der er en del nye medlemmer tager vi en 
præsentationsrunde. 
 

Referat 

De tilstedeværende præsenterede sig       
 

 

4. Valg af ny næstformand (kl. 16.30 – 17) 
 

Indhold: 
Ane er stoppet, så der skal vælges en ny næstformand. 
 
 

Referat 
Susanne Lodberg er valgt som ny næstformand. 
 

 

5. Orientering om årsrapport for de socialfaglige tilsyn på det specialiserede voksenområde (kl. 17-
17.30) 

 

Indhold: 
Socialudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en årsrapport for de socialfaglige tilsyn med 
kommunens specialtilbud til børn, unge og voksne. 

Årsrapporten er en status på socialtilsynets tilsynsbesøg, og indeholder en status på, hvordan 
institutionerne har fulgt op på tilsynsbesøgene. 

Socialudvalget har taget årsrapporten til efterretning på Socialudvalgsmøde møde d. 10.08.2020. 

Chefkonsulent på Det Specialiserede Voksenområde Inge Kolls deltager på dette punkt og orienterer om 
årsrapportens resultater.  

Referat 
Inge Kolls gennemgik Årsrapport for tilsyn 2019 for kommunale tilsyn. 
Årsrapporten og bilag kan lige nu findes på holbaek.dk, under Socialudvalgets dagsorden og referat fra 
10.8.2020 på følgende link https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#06297781-3721-4bde-85a7-
432f08e97383 
Alle tilsynsrapporter kommer til at ligge samlet på holbaek.dk 
 
Udsatterådets kommentarer: 
Udsatterådet tager rapporten til efterretning – det ser rigtig fornuftigt ud. 
Kommentarer: 
Kan der siges noget om grunden til at der er flest anmeldte besøg ? Rie og Inge undersøger dette og 
vender tilbage til Udsatterådet med svar.  

https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#06297781-3721-4bde-85a7-432f08e97383
https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#06297781-3721-4bde-85a7-432f08e97383


 
 

Fra nogle medlemmer er der en anbefaling om at kombinere tilsynets evalueringsformer med andre 
eksempelvis mere narrative evalueringsmetoder. Udsatterådet (Stine) vil gerne komme på besøg i det 
kommende tværgående læringsforum og præsentere evaluringsmetoder.  
 

 

6. Ny Handicappolitik (kl. 17.30-17.40) 

Indhold: 
Socialudvalget har på møde d. 10.08.2020 godkendt proces for ny handicappolitik. 
Jette Nørrekær Lund orienterer om processen. 
 

Referat 
Da Jette er fraværende er det Rasmus og Rie, der orienterer.  
Procesplan (fra dagsordenspunkt Socialudvalgsmøde 10.08.2020)  
 
Fase 1 (august - september 2020): Åbning 

• Kommissorium inklusiv proces- og tidsplan udarbejdes og godkendes politisk. 

Fase 2 (oktober - april 2021): Udvikling 

• Inddragelse af borgere med handicap, pårørende, interesseorganisationer, medarbejdere og 
politikere. 

• Politikken udvikles. 
Fase 3 (april - juni 2021): Prioritering og godkendelse af handicappolitik 

• Politisk drøftelse og prioritering af indhold. 

• Politikken sendes i høring. 
• Politikken godkendes og offentliggøres. 

Fase 4 (september 2021): Realisering 

• Handleplan udarbejdes og godkendes af politisk udvalg. 

 
Udsatterådet ønsker at deltage i udviklingen af politikken og også gerne i udarbejdelse af kommissoriet. 
Som processen er nu, er det formentlig administrationen, der udarbejder kommissoriet og dette bliver 
godkendt politisk. Udsatterådet ønsker at blive involveret i fase 2.  
 

 

  



 
 

 

7. Budgetproces 2021 (kl. 17.40-17.50) 

Indhold: 
Jette Nørrekær Lund orienterer om budgetproces 2021. 
Der er borgermøde d. 31/8 – drøftelse af Udsatterådets deltagelse i dette. 
 

Referat 
Da Jette er fraværende er det Rasmus, der orienterer om processen.  
Politikerne har været på budget-camp 20-21/8. Og der er første behandling i økonomiudvalget 28/8. 
Budgettet sættes i høring 31/8 – høringsperioden er fra d. 31/8 til d. 18/9. 
Der er borgermøde d. 31/8. 
Aftaler: 
Maj-Britt og Stine deltager på Borgermødet. Tilmelder sig selv på holbaek.dk.  
På Udsatterådets seminar d. 10/11/9 præsenterer Leif og Rasmus det budget, der er i høring. Vi ser på de 
indsatsområder der er på spil og udformer høringssvar. 
 
  

 

8. Dialogmødet med Socialudvalget – evaluering (kl. 17.50-18.00) 

Indhold: 
D. 16.06.2020 blev der afholdt dialogmøde mellem Socialudvalget og Udsatterådet. 
Kort evaluering af dialogmødet. 

Referat 
Udsat 

 

9. Den sidste planlægning af studiebesøg med internat d. 10. og 11. september 2020 (kl. 18-18.20) 

Indhold: 
Udsatterådet gennemfører studiebesøg med internat i København d. 10 og 11. september. Der er bl.a. 
besøg i Settlementet på Vesterbro samt dialog i Udsatterådet om det indbyrdes samarbejde og 
arbejdsformen mm.  
Det meste af programmet er på plads.  
Jørgen orienterer om programmet og de sidste ting planlægges.  
 

Referat 

Foreløbigt program – se vedhæftede. En helt færdig version udsendes senere       
Vi mødes torsdag d. 10/9 kl. 12 i Café Sonja, Saxogade 86-88,1662 København V.  
Tiden mellem kl. 15 og 19: 
Vi arbejder med to emner: 

• Budget 2021 – præsentation og høringssvar (se punkt 7) 

• Udsatterådets indbyrdes samarbejde og arbejdsform (jf. Forretningsorden og arbejdsprogram, 
vedhæftet) 

 
Ideer og forslag: 
Kunne vi udarbejde et Bykort over Holbæk  med fokus på hvor de udsatte er, hvem de er, og hvad der 
rører sig i Holbæk på området. Dette arbejde må nok være næste fase. Der er forslag om at rådet mødes 
en anden dag og arbejder med dette.  



 
 

Tilbud om at vi kan mødes med direktøren for Mødrehjælpen Nina Thomsen (må nok være en anden 
gang, da vi ikke kan nå mere på de planlagte dage.)  
 

 

10.Eventuelt (18.20-18.30) 

Indhold: 
 

Referat 

• Susanne: Der er udsattemesse på Stændertorvet, Roskilde, lørdag 29/9 kl. 10-14. Susanne sender 
invitationen til alle på mail. 

• Ønske om at vi på et tidspunkt tager den nye lovgivning om hjælp til tænder op 

• Rasmus: venstre holder et a-politisk laboratorium d. 7. sept. og den 6/10 og 2/11, hvor alle er 
velkomne. Drøftelse og input til det socialpolitiske udspil. Kontakt Rasmus hvis man vil være 
med. 

 

 


