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Referat 3. møde i Udsatterådet 2019 

Mødeleder: Lars Ahlstrand 

Deltagere: Claus Sigesmundsen, Daniel Rasmussen, Jannie Lund, Jane Rønde, Malene Haun, Josephine 
Aagaard, Susanne Mikkelsen, Gurpaul Singh, Bente Frederiksen, Zanne Poulsen, Liv Martinsen 

Referent: Anneli Wong Sørensen 

 

Punkter 
Pkt. nr. 1:  Godkendelsen af referat/Lars 
Pkt. nr. 2:  Nyt fra formanden/Lars 
Pkt. nr. 3:  Regionalt netværksmøde ofr loka-

le udsatteråd/Claus og Susanne 
Pkt. nr. 4:  Café Mødestedet og Danmark spi-

ser sammen arrangemen-
tet/Josephine, Malene, Claus, Sus 

Pkt. nr. 5:  Det sociale frikort/Jane 
Pkt. nr. 6:  Flere på arbejdsmarkedet/Lars 
Pkt. nr. 7:  Projekt 2610/Gurpaul 
Pkt. nr. 8:  Folkemødet 14/6 
Pkt. nr. 9:  Arbejdsgrupper jf. sidste møde 
Pkt. nr. 10:  Eventuelt 

 
Tandprojektet, Rødovredagen, boliger m.m. 
Tilbagemelding fra mødet d. 4/4 
 
Status og tilbagemelding fra fællesspisningen 25/4 
 
 
 
Nedsætte arbejdsgruppe om kommende arrangement 
Nedsætte arbejdsgruppe om projektet 
Status – hvem deltager 
Status på arbejdsgruppernes arbejde, nye aftaler? 

 
Ad 1: Godkendelse af referat 
 
Referatet godkendes uden anmærkninger. 
 
Ad 2: Nyt fra formanden 
 
Lars:  
 
Tandprojektet (dispensationsansøgning). Socialdirektøren har talt med overtandlægen, som er formel afsen-
der. Hun rykker jævnligt for svar. 
 
Rødovredag – workshop. Zanne deltog og synes det var godt og konstruktivt. 
Sociale boliger: Mandag skal Sus, Daniel og Lars til møde med Britt og repræsentant fra Teknisk Forvaltning 
ift. sociale boliger. Det tegner spændende, og der er positiv stemning fra politikerne.  
 
Folkekøkkenet: Det er nu en forening. Lars har været til møde, og der er lavet en partnerskabsaftale mellem 
Udsatterådet og Folkekøkkenet. Der skulle have været møde 9/5, men det er aflyst. Daniel er Udsatterådets 
udsending. Udsatterådet kæmper for lavere pris og mindre borde. Jannie fortæller, at der fra kommunens 
side arbejdes med, at udsatte kan få gratis måltider ved at gå til hånde med lidt oprydning og hjælp. 
 
Dialogmøde: Claus og Daniel, evt. Sus. 
 
Brugernes Bazar: 28/8. Zanne, Claus og Daniel. 
Henvendelse fra Integrationsrådet om fælles spisning. Daniel, Claus og Bente melder sig til udvalg, som kon-
takter Integrationsrådet ift. indhold og idé.  
 
Ledig plads i Udsatterådet: Kan Jane finde emne i jobcentret? Jane: Melder ud, så snart der er gevinst. 
 
Lokalavisen: Har skrevet om Børn- og Ungepanelet.  
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Besøg af RUC-studerende: Lars er blevet interviewet af de studerende om rådets samarbejde med kommu-
nen om at udvikle folkekøkkenet, så det tilgodeser udsatte borgere. 
 
Jens Damsø, chef for Social- og Psykiatriafdelingen, er gået på pension, og Lars er spændt på, hvem der følger 
efter. Det forventes, at der bliver ansat en ny chef i august 2019. 
 
Ad 3: Regionalt netværksmøde for lokale udsatteråd 
 
Claus og Sus: Det var hyggeligt, men oplægget om bl.a. bisidderordning var lidt tyndt. Der var 10-12 råd re-
præsenteret, ca. 30-40 mennesker, og flere ytrede, at Rødovre Udsatteråd var meget spændende. Det første 
rådsmøde var dog mere interessant, men det er godt at netværke og derfor stemning for fortsat deltagelse. 
 
Ad 4: Café Mødestedet/Arrangementet Danmark Spiser Sammen i uge 17 
 
Claus, Sus, Josephine og Bente: 36 deltagere/borgere. Godt humør, god planlægning. Danmark spiser Sam-
men blev slået sammen med Café Mødestedet, og det var en god idé. Dog ville det have været dejligt med 
flere fra Rådet. Det kunne også styrke fælleskabsfølelsen. Britt Jensen var med. 
Lars: Skal vi evaluere Café Mødestedet og give erfaringerne videre, så noget kunne starte op i Nord? 
Claus: Claus er ved at hjælpe Hillerød Udsatteråd med at starte en café.  
 
Ad 5: Det sociale frikort 
 
Jane: Folketinget vedtog forslag, hvor socialt udsatte pr. 1. januar 2019 har lov til at tjene op til kr. 20.000 
skattefrit. Målgruppen for socialt frikort er personer med særlige sociale problemer, fx hjemløshed, misbrug, 
psykisk lidelse OG hører ind under Serviceloven og skal være langt fra beskæftigelse og uddannelse. Kom-
munerne står for visitationen til socialt frikort. Jane og Jannie har spredt budskabet, der har været annonce i 
avisen og på hjemmesiden. Borgeren skal henvende sig til sin sagsbehandler eller Borgerservice, som opret-
ter borgeren i den særlige IT-løsning.  
 
Ad 6: Flere på arbejdsmarkedet 
 
Lars: Kan vi sætte fokus på udsatte på arbejdsmarkedet? Lizette Risgård er formand for Fagbevægelsens Ho-
vedorganisation (FH, 1,4 mio. lønmodtagere) og bor i Rødovre. FH’s næstformand vil gerne komme og for-
tælle om deres indsats. Måske kunne der laves en temaaften med forskellige oplæg omkring at få udsatte ud 
på arbejdsmarkedet. Hvordan ser kommunen på det? 
Jane: Det kunne måske være mere spændende at høre fra socioøkonomiske virksomheder som fx SOVI,? 
 
Vi tager den op igen på næste møde. 
 
Ad 7: Projekt 2610 
 
Lars har kontaktet Søren Gericke, som gerne stiller op – dog kun til workshop og ikke for at stå for maden 
alene.  
Gurpaul: Fælles film, mad, fodboldkamp mellem udsatterådet og politikere, finde sponsorer – Gurpaul har 
stort netværk. Det skal være de udsattes dag eller Udsatterådets dag. 
Arbejdsgruppe: Gurpaul, Daniel, Zanne og Jannie.  
 
Vi tager det på som punkt på næste møde igen. 
 
Ad 8: Folkemødet 
 
Zanne overtager fra Monica ift. at bestille biletter. Lars kommer ikke med, Sus og Kevin tager selv til Born-
holm - i skrivende stund er billetterne købt til Zanne, Claus, Daniel, Josephine, Bente og Gurpaul. Tak for 
indsatsen Zanne   
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Ad 9: Arbejdsgrupper 
Lars: Lad os parkere arbejdsgrupperne - de oprindelige arbejdsgrupper er: 
 
Færre ensomme om flere fællesskaber: Monica og Daniel 
Flere unge og udsatte har en bolig: Susanne, Kevin, Zanne, Lars, Gurpaul og Malene. 
Flere skal på arbejdsmarkedet: Ingen meldte sig på, da vi parkerede den grundet Janes fravær på 2. mø-
de. 
Synliggøre Udsatterådet og tilbud til udsatte: Gurpaul, Claus, Daniel, Jannie og Josephine.  
 
Ad 10: Evt.  
 
Claus: Hilsner fra Hillerød Udsatteråd. Claus har holdt oplæg, og de stillede mange spørgsmål. Normalt 8 
medlemmer, men kun 4 fremmødte. Formanden var gået af og er nu i stedet i det nationale råd.  
Lars: Jeanne er flyttet til Glostrup, og Jannie og Liv har søgt om dispensation og fået det godkendt i Social- og 
Sundhedsudvalget, således hun kan blive i rådet valgperioden ud. 
 

Næste rådsmøde: Rådhuset 29/8-19 kl. 16-18 i Lørenskog I og II 


