
 
 

Referat  Udsatterådet 

Ordinært møde i Udsatterådet i Holbæk Kommune 

Dato: 1. juni 2021 

Tid: kl. 16.30-19.00 Bemærk mødet er udvidet med ½ time. 

Sted: Kanalstræde mødelokale 0.21 
 

Deltagere:  
• Mette Meldgaard: Medusa 

• Maj-Britt Dyreborg Eschen: Mødrehjælpen 

• Jørgen Gybel Knudsen: Sind 

• 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) 

 

Afbud: 

• Leif Juhl: Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten 
• Rasmus Brandstrup Larsen: Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre 

• Kasper Lomholdt: Foreningen Sidesporet 
 

 

Gæster: 

Tobias Bongo Hansen, udviklingskonsulent SAND – De hjemløses landsorganisation 

Helle Heinemann, projektleder velfærdsteknologi, Holbæk Kommune 

Annette Borch, projektkonsulent fra Kultur og Fritid, Holbæk Kommune 

 

Dagsorden: 

Godkendelse af dagsorden 
 

Indhold: 
Godkendelse af dagsorden 
 

Referat 
Godkendt med en tilføjelse: 
 
Orientering om høring BR2  

 

Godkendelse af referat  



 
 

 

Indhold: 
Godkendelse af referat fra mødet d. 20.4.2021 
 

Referat 
Godkendt 

 

 

16.35-16.45: Velkommen til Tobias Bongo Hansen, SAND  

 

Indhold: 
Udviklings- og rejsekonsulent Tobias Bongo Hansen deltager på vegne af SAND. 
Tobias vil kort fortælle om SAND´s  arbejde samt organisationens fremtidige repræsentation i 
Udsatterådet. 

 

Referat 
Tobias inviteres til at deltage i de kommende møder imens der arbejdes på at finde en lokal 
repræsentant for SAND. 
Det besluttes at der evt. kan findes to repræsentanter, der kan supplere hinanden. 

 

16.45-17.00 Opfølgning på dialogmøder med Socialudvalg og med borgmester Christina K. 
Hansen 

Indhold: 
Drøftelse af de to dialogmøder, der har fundet sted i maj måned.  
Herunder drøftelse af hvordan Udsatterådet kan arbejde med tiltag til at mindske social kontrol 

 

Referat 
Runde på hvordan de to møder blev oplevet. 
Generelt er der stor tilfredshed med møderne. Oplevelsen er at Udsatterådet bliver hørt og at 
der var gode drøftelser. 
Udsatterådet vil holde fast i at arbejde hen imod at NGO´er får fast finansiering via 
partnerskabsaftaler samt prioritering af fremskudt indsats og øget lighed i sundhed. 
Næste periode arbejdes der også på at få mere viden om social kontrol – evt. invitere fagfolk til 
møder. Det er en kompleks problemstilling.  

 

17-17.10: udviklingen i arbejdet med den sociale tandpleje 

 

Indhold: 
Orientering fra Jørgen og Susanne om detagelsen i arbejdet med udformningen af socialtandplejen for 
udsatte  i Holbæk 
 

Referat 



 
 

Jørgen og Susanne orinterede fra møde med projekt-koordinator på arbejdsgangene på at 
etablere den sociale tandpleje. 
Det kommer til at være Karslvognen samt de opsøgende medarbejdere, der hjælper borgerne til 
tandplejen. Første undersøgelser / samtaler vil foregå på Karlsvognen  og nogle skal dernæst 
videre til tandplejen. 
Nu skal arbejdet i gang – og så må dere justeres hen ad vejen. 
Administrationen skal være opmærksom på at borgere kan henvises fra dnre end komunens 
indsatser hvorfor der skal være kommunikation til organisationerne (Kirkens Korshær) og 
borgerne. Forslag til pjece fra Slagelse kommunen er afleveret til projektkoordinatoren. 
Udsatterådet følger op på hvordan det går i oktober.  
 

 

17.10 – 17.40: Velfærdsteknologi 

 

Indhold: 
Introduktion til Velfærdsteknologi og en ny strategi på området ved Helle Heinemann, projektleder på 
velfærdsteknologi. Helle vil komme ind på hvordan Udsatterådet kan give input til strategi-arbejdet. 

 

Referat 
Helle orienterer om velfærdsteknologi og hverdagsteknologi. 
Input fra Udsatterådet: 
Ofte er målgruppens udfordringer it-tilgængelighed fx hjælpes der meget med nem-id, bank, 
mm.  
Uligheden i sundhed kan øges, hvis den tidlige opsporing gøres via teknologi ( idet udsatte så 
ikke kommer med). 
Der er it-løsninger, der kan hjælpe udsatte.  
Noget af det vigtigste for at øge sundheden er fællesskaber – skal huskes i en it-strategi.  
Vigtigt at være opmærksom på: 
Tilgængelighed – øget lighed i sundhed – fællesskaber. 
Helle inviteres til at få mere input fra udsatterådet, om eksempelvis denne målgruppe.   
Det bliver måske ikke muligt at udforme en strategi, der dækker alle. 
 

 

 

 

17:40 – 18: Ombold  
Indhold: 
Annette Borch, projektkonsulent fra Kultur og Fritid kommer og orienterer om hvor langt man er med 
planlægningen af DM i hjemløsefodbold, der skal afholdes i Holbæk 1. og 2. oktober. Drøftelse af 
hvordan Udsatterådet kan hjælpe 

 

Referat 
Planlægningen er i sin spæde start. Der er to formål med arrangementet: 



 
 

1. selve eventet d. 1. og 2. oktober.  
Der arbejdes på at det kommer til at foregå på den store p-pladsen ved Elværket. Bynært. Det 
forventes, at der kommer 250 deltagere på en weekend.  
Karlsvognen / Varmestuen etablerer et hold. Vi opfordrer til at etablere flere i vores netværk. 

2. efter stævnet kan der forhåbentlig etableres et fodboldhold for Udsatte – i samarbejde 
med en lokal fodboldklub. Ombold har mange erfaringer med dette.   

Udsatterådet og Annette holder kontakten Annette involverer rådet i takt med at processen 
skrider frem. Projektbeskrivelse vedhæftes referatet. 

 

PAUSE 10 min. 

 

18.10-18:40: Evaluering af rådsarbejdet i denne periode. 

 

Indhold: 
Evaluering af rådets arbejde indtil nu, og de erfaringer, vi kan give med videre til den nye periode.  
Herunder drøftelse af Udsatterådets rolle i det kommende kommunalvalg. I må meget gerne overveje de 
spørgsmål, der er i det vedhæftede dokument. 
Evaluering - Udsatterådet.docx 

 

Referat 
Evalueringen udarbejdes på det medfølgende skema og videregives til administrationen. 

 

18:40 – 18:55: Studietur København - dato og program 

 

Indhold: 
Planlagt er d. 26. og 27. august. 
Programmet bliver det samme som planlagt september 2020, hvis det kan lade sig gøre. 
 

Program studietur 

d. 26. og 27. august 2021 i Udsatterådet.docx
 

 

Referat 
Datoerne og programmet vedtages. 
Jørgen, Rie og Kasper booker de programsatte aktiviteter. 
Jørgen og Stine planlægger de 4 timers arbejdsmøde. Overskriften er noget med: 
Hvordan kommer vi videre med de tre arbejdspunkter: partnerskaber, lighed i sundhed og 
opsøgende arbejde ? Praktiske handlinger ? 
 
 

 

18:45-19.00:  Orientering om høring BR2 

 

file://///316fs04/afdelinger$/AHLI%20Aktiv%20hele%20livet/Fagsekretariatet/Udsatterådet/Dagsordener%20og%20referater/1.6.2021/Evaluering%20-%20Udsatterådet.docx


 
 

Indhold: 
 

Referat 
De handleplaner, der er i høring, samt plan for høringsprocessen er sendt i en mail til 
udsatterådet d. 2/6. Og opfølgende mail er sendt d. 4/6. 
Høringsperiode løber 1/6 – 18/6. 
Beslutningen kan findes på hjemmesiden på referat fra socialudvalgsmøde 31/5, på dette link: 
https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=33af2e66-1af5-4513-bfb7-cccff4c14864 

 
Input til høringssvar sendes til Jørgen som samler dem og sender til Rie inden høringsfristens 
udløb.  

 

 

18:45-19.00: Eventuelt 

 

Indhold: 
 

Referat 
 

 

 

https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=33af2e66-1af5-4513-bfb7-cccff4c14864

