
 
 

 

 

 

Referat Udsatterådet  

 

 
Der indkaldes hermed til møde i Udsatterådet i Holbæk Kommune 
 
Tid: tirsdag den 18. februar 2020 kl.  16.30-18.30  
Sted: Kasernen, Kasernevej 6, 4300 Holbæk, møderum 208 3. sal      
 
Deltagere:     Rasmus Brandstrup Larsen: Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, Ane Henriette 

Voss: Medusa, Maj-Britt Dyreborg Eschen: Mødrehjælpen, Jørgen Gybel Knudsen: 
Sind, Kasper Lomholdt: Foreningen Sidesporet  

 
Afbud:        Leif Juhl: Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten, Alexander Holzendorff, 

KOMsammen Holbæk/Ventilen, Carsten Jørn Larsen: SAND.  
 
 
       
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 10. december 2019  
Godkendt  

  
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  
 
            

3. Velkommen til Maj-Britt fra Mødrehjælpen - præsentation  
Referat: 
Velkommen til Maj-Britt Dyreborg Eschen, som fremadrettet vil repræsentere 
Mødrehjælpen i stedet for Jette Kjærsgaard, som efter eget ønske er udtrådt af rådet.  

 

4. Orientering fra Formanden:  
5. -  Udsatterådets dialogmøde med Socialudvalget/Udvalget for Beskæftigelse      og 

Uddannelse - orientering fra mødet afholdt den 7.1.2020 
6. -  Udsatterådets deltagelse i Projektudvalget for Unge og Uddannelse – orientering fra 

mødet afholdt den 29.1.2020       
7. -  Høring budget 2020/2021  
8. -  Arbejdsprogram 2020/2021  

 



Referat: 
Formanden har orienteret fra mødet mellem Socialudvalget og Udvalget for 
Beskæftigelse- og Uddannelse – hvor formanden fortalte om udsatterådets funktion og 
arbejdsprogram. Vi afventer fortsat en tilbagemelding på, om man påtænker et mere 
formaliseret samarbejde mellem parterne henvendt til de mest udsatte borgere på 
kontanthjælp.  
Formanden orienteret om et godt og konstruktivt møde i Projektudvalget for særligt 
udsatte unge. Udsatterådet følger spændt hvilke initiativer som bliver besluttet.  
Udsatterådets høring for budget 2020/2021 blev taget til efterretning – og til alt held blev 
flere besparelseselementer udtaget – så det ikke kom til at ramme de mest udsatte.   
Under punktet arbejdsprogram, var der mange gode og konstruktive indspark til hvordan 
indhold mm i et arbejdsprogram skulle udformes. Det kunne blandt andet tage 
udgangspunkt i forebyggelse – en fastholdelse af de 3 hovedindsatser: bolig til alle – 
sociale fællesskaber og indsatser i øjenhøjde.  
Udsatterådet arbejder videre med et revideret arbejdsprogram  
        

9. Styrkelse af samarbejdet i Udsatterådet          
           - Drøftelse af tidsramme for endeligt oplæg fra formand/næstformand 
           Referat: 
           Udsatterådet har besluttet at afvikle 2 studiedage med overnatning i KBH. Studiedagene  
           vil blandt andet fokuserer på besøg hos aktører som har tilbud til socialt udsatte og  
           udsatterådets arbejde med indhold og form i et revideret arbejdsprogram.                                                                                                            
.  

10. Udsatterådets repræsentation af frivillige foreninger    
          - Udsatterådet kan disponere over 7 pladser til frivillige foreninger som arbejder med    
            socialt udsatte borgere. Lige nu har vi en plads ledig. Udsatterådets drøfter og anbefaler 
            hvilke forening som fremadrettede kan bidrage og supplere nuværende indsatser i rådet.  
            Referat: 
            Formanden har orienteret om flere interesseret organisationer som gerne vil indgå i    
            udsatterådets sammensætning. Disse spænder fra blandt andet udsatte børn og  
            børnefamilier til udsatte og pårørende indenfor psykiatriområdet. Formanden og resten  
           af udsatterådet indstiller at Kirkens Korshær på ny indtræder i rådet – da organisationen 
           repræsentere tilbud til en stor gruppe af de mest udsatte borgere i Holbæk kommune.    
           Formanden vil tage dialog med SAND og Ventilen for at afdækkes deres interesse for  
           fortsat at deltage som organisation i Udsatterådet.  Dette initiativ skal ses i lyset af, at  
           disse 2 foreningen ikke er stabilt repræsenteret til de ordinære møder. Formanden giver  
           en status på næste ordinære møde i april måned 2020. 
             
                

11. Ny repræsentant i § 18 udvalget  
         -  Jette fra Mødrehjælpen har repræsenteret udsatterådet i § 18 udvalget. Efter Jettes  
            udtræden af rådet, skal der vælges ny repræsentant til § 18 udvalget. Servicelovens § 18:    
            Kommunalbestyrelsen har pligt til at samarbejde med frivillige sociale organisationer og   
            foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til at støtte frivilligt socialt 
           arbejde, og rammerne for samarbejdet fastlægges af kommunalbestyrelsen    
           Referat: 
           Punktet udsættes til næste møde  
 

12. Eventuelt:  



 
 
 

  


