
 
 

Referat Udsatterådet 

Fra ordinært møde i Udsatterådet i Holbæk Kommune 

Tid: Mandag 20.6.2022  

Sted: Kanalstræde, Mødecenter i stueetagen, lokale 0.21 

Tilstede:  
• Rasmus Brandstrup Larsen: Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre 

• Mette Meldgaard: Medusa 

• Kasper Lomholdt: Foreningen Sidesporet 

• Helle Kjeldgaard Madsen: SAND  

• Susanne Lodberg: Kirkens Korshær 

• Stine Welent Andersen: Home Start Nordvestsjælland 

• Tine Michael-Lindhard: Chef, SIOU (kl. 16-17) 

• Rie Lindekrans: Konsulent, Staben, SIOU 

 

Afbud  

• Anne-Grete Houmøller 

• Karen Thestrup Clausen 

• Maj-Britt Dyreborg Eschen 

Dagsorden: 

Godkendelse af dagsorden  
 

Indhold: 
Godkendelse af dagsorden 
 

Referat 
Godkendt 

 

Godkendelse af referat  
 

Indhold: 
Godkendelse af referat fra mødet d. 4/4 2022 samt dialogmøde 30/5 2022 
 

Referat 
Godkendt 

 

Nye medlemmer 
 

Indhold: 



 
 

SIND og SAND har udpeget medlemmer til Udsatterådet og de er begge indstillet af 
Kommunalbestyrelsen. 
Anne-Grete Houmøller fra SIND er på ferie og deltager første gang i august. 
Helle Kjeldgaard Madsen fra SAND deltager på dette møde.  

Referat 
Stort velkommen til Helle. 

 

Opfølgning på dialogmødet d. 30.5.2022   

Indhold: 
Opsamling på indsatser i SIOU for hjemløse samt dialog om det videre arbejde 

Referat 
Godt møde. Der blev sat fokus på Housing First. Udsatterådet siger til politikerne: Vær 
opmærksom på hvad der sker med finansiering af forsorgshjem og støtte til hjemløse via 
hjemløsereformen.  

 

Temamøde mellem Udsatterådet og den strategiske ledelse  på socialområdet  

Indhold: 
Tine fra SIOU og Stine fra Udsatterådet har haft dialog om afholdelse af møde med den 
strategiske ledelse i SIOU og Udsatterådet.  
Forslag til mødetidspunkt: tirsdag d. 20.9.2022 kl. 14-16. 
Overordnet formål med mødet: 
Dialog om samskabelsesprojekter og planlægning af prøvehandlinger. 
 

Referat 
Tine: 
SIOU vil meget gerne samarbejde med civilsamfundet. Administrationen vil gerne udfordres af 
civilsamfundet og vil også gerne udfordre. SIOU vil gerne gøre noget mere og andet og vi skal gå 
andre og nye veje.  
Udgangspunktet for mødet er, at vi skal lytte til hinanden, og at vi får mulighed for at fortælle, 
hvad der fungerer og hvilke forventninger, der egentlig er til socialsystemet, og hvad vi kan 
lykkes med? Vi har brug for et fællesskab og en ny fælles fortælling.  
Når vi taler om samskabelse og partnerskabsaftaler vil vi være meget opmærksomme på 
borgers behov.  
 
Udsatterådet:  
Vil gerne tale samskabelse og vil meget gerne tale meget konkret på mødet.  
 
Aftale: 
Vi afholder møde d. 20/9 – Rie forespørger i SIOU om vi kan holde det fra kl. 15-17. I får alle en 
outlook indkaldelse. 
Arbejdsgruppe, der planlægger mødet:  
Rie, Tine og Mette. Rie indkalder. 
Indhold: Det skal handle om metoder, fremtidsværksted-agtigt, lytte til hinanden.  

 



 
 

Valg af repræsentant som indstilles til Regionens Udsatteråd  

Indhold: 
Regionen vil etablere et regionalt Udsatteråd, og kommunerne er blevet bedt om at indstille en 
mulig repræsentant. 
Jf. mail udsendt 1.6.2022 

Referat 
Udsatterådet indstiller Susanne Lodberg, som takker ja.  
Rie og Susanne laver en indstilling og sender afsted. 

 

Sundhedsindsatser for udsatte grupper  

Indhold: 
Møde med Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus: 
 
Henrik Greiffenberg, specialeansvarlig overlæge, Socialmedicinsk afd., Holbæk Sygehus 
Linda Frehr Holm, specialkonsulent, Aktiv patientstøtte, det regionale udsatteråd, mv. 
Belinda Nielsen, socialsygeplejerske, Holbæk Sygehus 
Søren Thygesen, socialfaglig konsulent, Holbæk Sygehus  
 
Kort præsentationsrunde og derefter vil gruppen fra regionen præsentere nogle af de idéer og 
perspektiver, de ser i en indsats for, og et samarbejde om sundhedsindsatserne for udsatte grupper. 
De vil meget gerne høre hvilke behov Udsatterådet ser for udvikling af sundhedsindsatsen for udsatte, og 
om der er basis for et samarbejde om at iværksætte nogle pilotprojekter, der kan målrette fremtidige 
indsatser. 

 
 

Referat 
Dialog om hvordan vi kan blive bedre til at hjælpe borgere med en kombination af social 
udsathed og somatiske problemer. Hvad er behovene og hvilke gode projekter kan udsatterådet 
pege på? 
 
Punkter i dialogen: 

• Brobygning og koordinering mellem psykiatri og somatik – i Regionen 

• Brobygning og koordinering mellem region og kommune og civilsamfund. 

• Opmærksomhed på udskrivninger fra psykiatri/somatik – hvordan følges der op?  

• Regionen holder netværksdag med alle misbrugscentre i regionen til efteråret. 

• Regionens socialsygeplejerske oplever rigtig godt samarbejde med misbrugscenter i 
Holbæk, psykiatrisk team.  

• Socialsygeplejerske kommer i Varmestuen  i Holbæk – vil gerne yderligere samarbejde. 
Det tager tid at skabe gode relationer. 

• Opmærksomhed på at udsatte borgere kan have angst ift. at kikke på det somatiske – 
kræver gode relationer, tryghed mm. før man kan tale om fysiske problemer.  

• Opmærksomhed på at fleksibilitet i systemer er vigtig – mht. åbningstider, hvem der 
støtter 

• Sikkerhedsnet er ikke det samme som netværk. Sikkerhedsnettet er dem, der er der, når 
der er problemer.  



 
 

• Opmærksomhed på forskellige målgrupper ift. udsathed  
Aftaler: 
Dette møde handlede om at hilse på hinanden.  
Der arbejdes videre med et yderligere samarbejde mellem varmestuen/socialmedicinsk afdeling 
Vi kan evt. mødes igen. 
Regionen vil også gerne mødes med SIOU, administrationen. 
Søren (Regionen) og Rie aftaler videre om dette. 
 

 

Økonomiske handleplaner i høring  

Indhold: 
Proces for afgivelse af høringssvar fra Udsatterådet til de økonomiske handleplaner for SIOU, vedtaget af 
Socialudvalget 7/6 - svarfrist 23/6 
En økonomisk handleplan er en plan for imødegåelse af budgetoverskridelse.  
Handleplanerne kan ses her: https://holbaek.dk/politik/udvalg/socialudvalget/ 
Der er udsendt en separat mail om høringsprocessen d. 8/6. 

Referat 
Susanne og Stine orienterer om hovedpunkterne i det høringssvar de har påtænkt at skrive. 
Aftale: Stine og Susanne skriver høringssvar og sender det afsted.  

 

Eventuelt 

Indhold: 
 

Referat 
Næste møde er i en af Lejerbos afdelinger – med Forretningsfører for Lejerbo, Lis Franziska 
Jensen. Rie arrangere det praktiske og melder ud til jer.  
Ombold: Kasper er med i samarbejdet mellem Ombold og Holbæk Kommune. Det fungerer godt 
og deltagelsen på SKVULP var vældig god. 
Susanne og Rasmus har begge været på Folkemødet. Vi når ikke mere orientering – måske på 
næste møde. 

 

 

 

 

https://holbaek.dk/politik/udvalg/socialudvalget/

