
 
 

Referat Udsatterådet 

Hermed referat fra ordinært møde i Udsatterådet i Holbæk Kommune 

Tid: kl. 16.30-18.30 

Sted: Virtuelt møde via Microsoft Teams. Link til mødet sendes i mail. 

Deltagere:  

• Leif Juhl: Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten 
• Rasmus Brandstrup Larsen: Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre 
• Mette Meldgaard: Medusa 

• Jørgen Gybel Knudsen: Sind 

• Kasper Lomholdt: Foreningen Sidesporet 

• Susanne Lodberg: Kirkens Korshær 

• Stine Welent Andersen: Home Start Nordvestsjælland 
• Rie Lindekrans: Konsulent, Fagsekretariatet, AHLI 

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

 

Fraværende: 

• Maj-Britt Dyreborg Eschen: Mødrehjælpen 

• Carsten Jørn Larsen: SAND 

 

Punkter: 

 

1.Godkendelse af dagsorden 
 

Indhold: 
Godkendelse af dagsorden 
 

Referat 
Godkendt 

 

2.Godkendelse af referat  
 

Indhold: 
Godkendelse af referat fra mødet d. 8/12 2020. 
 

Referat 
Godkendt. Kaspar vil gerne have punktet fra eventuelt på i dag: ”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 ?” 
VI drøfter det under punkt 7.  
 
 

 

 

3. Nyt Socialområde pr. 1.8. 2021 

Indhold: 
Orientering om organisationsændring, der samler socialområdet i et selvstændigt chefområde 
med én fælles kerneopgave - på tværs af børn, unge og voksne.  Administrationen skriver: 
Med organisationsændringen samler vi alle gode kræfter, stærke fagligheder og nødvendige 
kompetencer om kerneopgaven: 

• At udsatte børn, unge og voksne har mest muligt ansvar for og medbestemmelse over 
eget liv. Vores opgave som kommunen er derfor at skabe forudsætningerne for, at 
udsatte børn, unge og voksne kan leve et meningsfuldt liv med udvikling, fællesskaber og 
udfoldelsesmuligheder. 

Baggrunden for samlingen er, at vi skal løse opgaverne på socialområdet bedre. Samtidig 
oplever vi, at behovet for hjælp og støtte er stigende, og at det sociale område er blevet mere 
komplekst. Den udvikling kalder på, at vi bliver mere specialiserede og udvikler vores faglighed 
og kompetencer. Vi skal derfor gøre noget nyt og andet, så vi lykkes endnu bedre med at støtte 
og udvikle borgerne. Vi skal kort sagt gå nye veje. 

Den endelige beslutning om organisationsændringen blive besluttet på 
Kommunalbestyrelsesmøde d.21. april 2021. 

Charlotte Larsen orienterer om organisationsændringen med fokus på betydningen for udsatte 
borgere i kommunen. 

Referat 
Kommunalbestyrelsen godkendte organisationsændringen 21.4.2021.  
Charlottes slides er her 
Organisationsændringen blev drøftet. 

 

4. Udsatte borgere under covid-19 

Indhold: 
Status på udsatte borgeres behov under cvid-19, set fra kommunens side?  
Er der særlige opmærksomhedspunkter? 
Orientering ved Charlotte Larsen 
 

Referat 
Charlottes slides er her 

Slides%20fra%20Charlottes%20oplæg%2020.4..pptx
Slides%20fra%20Charlottes%20oplæg%2020.4..pptx


 
 

Oplægget blev drøftet. 

 

5. DM i Ombold Gadefodbold i Holbæk 

Indhold: 
Kulturudvalget besluttede 7/4, at Holbæk skal være vært for DM i Hjemløsefodbold 2021 den 1. og 2. 
oktober. 
Link til beslutningen: https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=32ae37f5-df7c-4648-a0de-d3831c88f4d3 
 
Det er nonprofit organisationen Ombold Gadefodbold, der hvert år arrangerer mesterskabet, hvor op 
imod 250 udsatte og hjemløse fra hele Danmark deltager ved et to dages stævne. Stævnet henvender sig 
- ud over de deltagende spillere - også til udsatte, som ikke besidder de fysiske forudsætninger for at 

spille med, men som kan fungere som frivillige hjælpere  
Holbæk Kommune giver økonomisk tilskud til begivenheden i år, og der arbejdes på at rejse partnerskab 
med 4 erhvervssponsorer. Udover det økonomisk tilskud lægger Holbæk Kommune de nødvendige 
kommunale arealer til rådighed for arrangementet, der løber af stablen fredag den 1. og lørdag den 2. 
oktober. 
Læs mere om OMBOLD her: https://ombold.dk/ 
 
På mødet tager vi en dialog om, hvordan udsatterådet kan medvirke ved denne glædelige begivenhed 

      

 

Referat: 
Udsatterådet vil gerne medvirke, og vil kontakt Ombold og høre hvad der er behov for. 
Efter mødet har Jørgen kontaktet Ombold samt Kultur og Fritid, som er projektholder i 
Kommunen. Og Udsatterådets tilbud om deltagelse / hjælp er taget vel imod begge steder. Hvis 
det er muligt deltager kommunens projektleder for DM-afholdelsen  på udsatterådsmødet i juni, 
og der arbejdes videre med deltagelse.  

 

 

6. Dagsordenspunkter til dialogmøder med socialudvalg og borgmester 

Indhold: 
Udsatterådet og Socialudvalget har dialogmøde d. 11/5. 
Borgmester Christina K. Hansen deltager i Udsatterådets møde d. 18/5  
 
Med udgangspunkt i Udsatterådets høringssvar vedr. budget 2021 (vedhæftet som bilag til 
denne dagsorden) har formandsskabet peget på følgende dagsordens-emner til begge møder: 
 

• Samskabelse og partnerskabsaftaler. Dialog om hvorledes et styrket samarbejde og stærkt 
samspil mellem kommunen og civilsamfundet og organisationer kan understøtte og styrke den 
samlede indsats for sociale udsatte mennesker i Holbæk Kommune.  

• Lighed i sundhed. Socialt udsatte borgeres sundhed er ikke mærkbart ændret de seneste 10-15 
år. Socialt udsatte dør i gennemsnit 19 år tidligere end gennemsnitsdanskeren. Dialog om 
hvorledes der kan arbejdes på en implementering af sundhedstiltag, som kan forbedre socialt 
udsatte menneskers fysiske og mentale sundhed.  

https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=32ae37f5-df7c-4648-a0de-d3831c88f4d3
https://www.facebook.com/ombold/?__cft__%5b0%5d=AZXDCvq5qPyxJXmG10fLQFhNTHtQ6hWAqJ3XEcYhSeVkn7hMXdbGYrvgZKmwGCcSCDwFiUkef7Ts6ZQ6D-imM8UY8oen3-oZBP_MXi74CAeSiX8FyOnEtB2YSuBp4T6dwarYRFpkeYCdf9aXbKCp2EKaPchntLVUcmoE0OUYrSZZhDowbuDW7bSAYUXgqZhKdSk&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fombold.dk%2F%3Ffbclid%3DIwAR16rPdNfoRz0fCt3BBUfrgyHRKZ6ZAfKulZoaUZDzWXNPTcoAwwD9mEwhs&h=AT2YBj-4BqHJjqCh2-6yT8CV74R4MFoDks71umP1bWM44T2ePUZNfKjpjAgFaDHBqPvS1NxIM9IrZc74CfyybldSwDRRmRwOdzaZVlaNHn-uQsNpAK0qQmyoHKQgLHYEVXkC&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0kDTszS6HZZ-PvivJzs0JDzyrX5-UHqJotkU4lu01O9U_aY7WcAqTiGY0ZYZdCuoCVusIW5Ax3MT4vR-_9sNZqSaSkW2pq5Sm-UrJSSXWPjLWSLRS1kojxpqbQ4n9AjouQn-1qBTPqPnoU1SfMj5o310CNjf_7y_mo3q56yEupvy0IA3SKxaOO9zB_wGRclY5gKtF83ObJEw


 
 

• Fremskudte sociale indsatser. Det er Udsatterådets anbefaling, at der i endnu højere grad end i 
dag arbejdes opsøgende i forhold til socialt udsatte mennesker, og at medarbejdere er til stede 
”på gaden” i og med det for mange socialt udsatte mennesker er en stor overvindelse at komme 
på de kommunale administrative steder, som eksempelvis Rådhus, Jobcenter mv.  

 
 

Hvis det er muligt af afholde møderne med fysisk fremmøde bliver det følgende steder: 
Dialogmødet med Socialudvalget afholdes i kantinen på Kanalstræde. 
Mødet med Christina K. Hansen afholdes i Kirkens Korshærs kommende / nye varmestue – 
Fremtidens værested, på Amtmandsvej 4, Holbæk. 
 
Hvis ikke møderne kan afholdes med fysisk fremmøde, afholdes de virtuelt via Teams og alle får 
et link tilsendt.  
 
Dialog om møderne og dagsordenen. 
 

Referat 
Punkterne er godkendte. Jørgen og Susanne forbereder oplæg og kontakter / inviterer til Teams-møde 
hvis der er behov for det inden mødet. Ellers deltager alle og fokus er på at fortælle hvordan 
civilsamfundet kan løfte udsatte borgere – og har gjort det under corona, og hvordan samarbejdet 
mellem civilsamfund og kommune kan udvikle sig i de kommende år. 
 
Dialogmødet med Socialudvalget afholdes med fysisk fremmøde på Kanalstræde i kantinen d. 11. maj kl. 
19-20.30 
 
Udsatterådsmødet med Christina K. Hansen afholdes i Kirkens Korshærs nye lokaler Fremtidens 
værested, på Amtmandsvej 4, Holbæk d. 18. maj kl. 16.30 – 18.30. 
 

 

7. Hvordan oplever udsatterådets medlemmer at udsatte borgeres situation har udviklet sig 
under covid-19? 

Indhold: 
”Runde” hvor hvert medlem af udsatterådet kort orienterer om hvorledes de oplever at 
borgernes situation har udviklet sig under covid-19. Gerne både negativt og positivt. Vi afsætter 
ca 5 min pr medlem. 
 
Formålet er at dele erfaringer om hvorledes udsatte borgeres situation ser ud pt. efter 
nedlukning af samfundet og om dette giver anledning til justeringer i Udsatterådets 
arbejdspunkter. Er der noget, der skal være særligt fokus på, og som evt. skal italesættes ved 
dialogmøderne i maj ? 
 

Referat 
Alle fremmødte giver et kort overblik over deres opfattelse af udsattes situation under corona 
nedlukningen samt hvilke indsatser, man har været med til. Det er nogle af disse indsatser, der 
skal tages med til Dialogmødet.  



 
 

Leif fortæller om nyt initiativ: Madskålen. Leif sender invitation til deres stiftende 
generalforsamling til Rie, som sender den rundt til udsatterådets medlemmer (mail sendt d.  
26.4.) 

 

 

 

8. Næste møde 

Indhold: 
Formandsskabet har lagt et ordinært Udsatterådsmøde ind d. 8/6. Dette fordi vi har aflyst flere 
møder i år pga covid-19. 
Mødet evaluerer bla. dialogmøderne i maj-måned, samt planlægger studietur i august og 
efterårets møder.  
 

Referat 
Da mødedatoen falder sammen med møde i Handicaprådet flyttes mødet til d. 1.6. (invitation 
udsendt 26.4.). 
Punkter: 
Opsamling på maj måneds møder. 
DM i Ombold Gadefodbold 
Input til strategi for Velfærdsteknologi 
Planlægning af Temadage i København 26-27 august. 
Donationer og Udsatterådet – nedsættelse af en lille gruppe, der kikker på dette. 

 

9. Eventuelt 

Indhold: 
 

Referat 
 

 

 

 

 


