
 
 

Referat Udsatterådet 

Der indkaldes hermed til ordinært møde i Udsatterådet i Holbæk Kommune 

Dato: 5.oktober 2021 

Tid: kl. 16.30-19.00  

Sted: Kanalstræde Kantinen 
 

Deltagere:  

• Leif Juhl: Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten 

• Rasmus Brandstrup Larsen: Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre 

• Mette Meldgaard: Medusa 

• Maj-Britt Dyreborg Eschen: Mødrehjælpen 

• Jørgen Gybel Knudsen: Sind 

• Kasper Lomholdt: Foreningen Sidesporet 

• Susanne Lodberg: Kirkens Korshær 

• Stine Welent Andersen: Home Start Nordvestsjælland 

• Martin Vibe: SAND 

• Rie Lindekrans: Konsulent, Staben i Social Indsats og Udvikling (SIOU). (ref.) 

 

Gæst: 

Søren Bruun Johansen 

 

Dagsorden: 

Godkendelse af dagsorden 
 

Indhold: 
Godkendelse af dagsorden 
 

Referat 
Godkendt 

 

Godkendelse af referat  
 

Indhold: 
Godkendelse af referat fra mødet d. 1.6.2021 
 

Referat 
Godkendt 

 

 

 



 
 

16.35-16.50: Siden sidst samt velkommen til Martin Vibe, SAND  
 

Indhold: 
Informationer fra formandsskabet og velkommen til  
Martin Vibe, som er nyt medlem i udsatterådet – Martin repræsenterer SAND. 
 

Referat 
Martin Vibe er fra Sand. Martin kommer fra Korsør, og er også repræsentant i Udsatterådet i Slagelse 
kommune. 
 
Info. Fra Formanden: 
Der er indgivet 2 høringssvar – et til budget og et til Politik for børn, unge og  voksne med  særlige behov. 
Der er kommet en ny chef i Social Indsats og Udvikling, Tine Michael-Lerhardt. Jørgen og Susanne har 
haft et godt møde med hende. Tine deltager på 2 Udsatterådsmøder årligt og vil også grene mødes med 
formandsskabet ved behov. 
Susanne har på rådets vegne deltaget i en informationsvideo om den nye politik. 
DM i Ombold. Udsatterådet vil gerne pointere, at de mere at de skulle have været inddraget langt mere 
og langt tidligere. De kunne have fået flere borgere med fx fra CSU. Og der var flere af de lokale NGO´er 
der gerne ville have bidraget.  
 
 

 

16.50-17.50 Opfølgning på Søren Bruun Johansens oplæg om udsathed – fra studiedagene i København 

Indhold: 
Søren har været så venlig at tilbyde at komme på vores møde og lave et kort brush-up på det oplæg han 
holdt på vores studietur, som optakt til debat om hvorledes Udsatterådet ser på udsathed. 
Debatten tages med i Udsatterådets handleplan – 2021-2025. 
Sørens oplæg er vedhæftet som bilag til dagsorden. 
 

Referat 
På baggrund af Sørens oplæg har Udsatterådet en drøftelse af, hvilke tilbud, det ville være optimalt at 
arbejde videre for. 
VI drøfter bla.  

- Mere fleksible bo-løsninger 

- Borgerne har wicked-problems 

- Afholder rygeforbuddet på sygehusene fx borgere fra at opnå lighed i sundhed. Men 

vi skal huske på at det er de kommunale tilbud, rådet kan påvirke (ikke de regionale 

som behandlingen på sygehusene) 

- Nu kikker kommunen på tilbudsviften, bla. om der er de rigtige botilbud til borgerne. 

Kunne vi bidrage til at få indflydelse på boliger der kan rumme de meget skæve ? 

- Kan samskabelse ses ift. at ngo og den kommunale indsats skaber et fælles tilbud, 

der kan hjælpe de udsatte med bosted hvor man må ryge, have hund mm. 

- Kan vi lave en model for hvordan man i samskabelse kan skabe særlige fleksible 

tilbud. FX hvis man ikke må ryge på sygehuset, kan man så blive udskrevet til et 

kommunalt tilbud, der tillader at man ryger og så kan man blive behandlet. 

- Husk fra vores studieturen : vi skal stille konkrete forslag til politikerne. 

- Kan vi beskrive at vi har brug for fleksible systemer, der er gode for folk, der har 

slået sig på systemerne.  



 
 

- Hvordan kan vi være proaktive og stille forslag som politikerne skal tage stilling til? 

Hvordan kan vi komme fra høringssvar til en mere proaktiv borgerforslags-

arbejdsmetode – et ”Udsatterådsforslag”.  

 

 

PAUSE 

18.00 – 18.20 Det videre arbejde med Handleplanen 2021-2025 
 

Indhold: 
1)Kommentarer til opsamlingen fra Nina Steensen – vedhæftet som bilag 
2) nedsættelse af arbejdsgruppe, der kommer med oplæg til bearbejdet Handleplan til næste møde 
 
 

Referat 
Opsamlingen drøftes: 
Kan vi gøre mere end at skrive høringssvar -  gribe knoglen og ringe når vi opdager noget, der ikke virker. 
Høringssvarene bliver brugt af politikerne 
Vi skal også huske at vi skal have rum til at tage emner fra de landspolitiske dagsordener ind. 
Opgaven er at se: hvor brænder det mest ? og så er det der, vi skal sætte ind.  Misbrugsbehandlingen 
nævnes. 
Målgrupper: dem der falder igennem, dem der ikke profiterer af indsatserne. 
De 17 verdensmål, peg på dem i det vi skriver. Hæng vores tilbud op på dem.  
Lav gerne handle-underpunkter.  
Vi skal ikke punke kommunen, men komme med hvad vi kan. Måske er strategien mere at arbejde på 
hvordan vi gerne vil samarbejde med kommunen som NGO.  
Der kommer til at være problemer fx med de ændrede refusioner på forsorgshjem-paragrafferne. 
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder med et konkret udspil til handleplan til decembermødet:  
Jørgen, Stine, Mette og Rie. Rie booker møder og bestiller lokaler.  
Vi mødes d. 19/10 og 16/11. 

 

18.20 – 18.40 Dialogmøde med Socialudvalget 12.10.2021 
 

Indhold: 
Planlægning af dialogmødet. Følgende dagsorden har været drøftet på Socialudvalget 6.9. 2021 : 

• Drøftelser med udgangspunkt i 
o BDO´s analyse af Det specialiserede voksenområde og den deraf følgende handleplan. 
o Budget 2022-2025. 
o Udsatterådets fokusområder: Samskabelse og partnerskabsaftaler, Lighed i sundhed og 

fremskudte indsatser. 
• Politik for børn, unge og voksne med særlige behov. 
• Status på det nye kerneområde Social Indsats og Udvikling. 

 

Referat 
Maj-Britt mfl. kommer 18.45 og sætter bordet op, så vi alle sidder om samme bord. 



 
 

Der er bestilt kaffe, kage og frugt. 
Udsatterådet ønsker at have en samlet dialog om punkterne – Jørgen indleder med dette. 
 

 

18.40 – 18.50 Kommunalvalg 16. november  

Indhold: 
Er der opgaver / Aktiviteter som Udsatterådet skal sætte i gang ? 

Referat 
Flyer :  
Mai-Britt tilbyder at lave et print med Udsatterådets 3 fokusområder og tage det med  på Jyderup 
Folkemøde. Afregning via Udsatterådets budget (send regning til Rie) 

 

 
18.50 – 19.00 Eventuelt 

Indhold: 
 

Referat 
Susanne er med i koordineringsgruppen i Folkebevægelsen mod ensomhed, og får derfor meget 
materiale. Udsatterådet vi gerne have videresendt materialet. 
Mai-Britt har en samtale med Stina Parbst – jordmoder. Majbrit har samtale med hende og vurderer om 
hun skal komme på et af rådets møder og fortælle om sit arbejde for udsatte gravide og familier. 

 

 

 

 

 


