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Dato: 2/ 9- 2019 

Sagsnummer: 00.01.00-G01-12-16 

 

Referat 4. møde i Udsatterådet den 29. august 2019 

Mødeleder: Lars Ahlstrand 

Deltagere:  Susanne Mikkelsen, Bente Frederiksen, Claus Sigesmundsen, Daniel Rasmussen, Jannie Lund, 

Jeanne Sandkvist, Kevin Lund, Zanne Poulsen, Malene Haun, Liv Martinsen og Stine A. Høegh 

3 afbud: Jane, Josephine og Gurpaul 

Referent: Anneli Wong Sørensen 

 

Punkter 

Pkt. nr. 1:  Godkendelse af referat 

Pkt. nr. 2:  Præsentation af den nye Social- og 

Borgerchef Stine A. Høegh. 

Pkt. nr. 3:  Nyt fra formanden 

Pkt. nr. 4:  Status på Handleplan 

Pkt. nr. 5:  Rødovredagen – indhold og delta-

gere. 

Pkt. nr. 6:  Folkemødet 

Pkt. nr. 7:  Brugernes Bazar 

Pkt. nr. 8:  Dialogmøde Odense 

Pkt. nr. 9:  Alternative boliger (evt. studie-

tur) 

Pkt. nr. 10:   Status Café Mødestedet 

Pkt. nr. 11:  Projekt 2610 

Pkt. nr. 12:  Børn og Ungepanelet 

Pkt. nr. 13:   Flere på arbejdsmarkedet 

Pkt. nr. 14:  Forslag til fællestur  

Pkt. nr. 15:  Julefrokost 

Pkt. nr. 16:  Evt. 

 

Stine A. Høegh 

 

 

Lars 

Liv 

Lars og alle 

 

Deltagere 

 

Claus og Daniel 

Lars, Jannie og Liv 

 

 

Gurpaul og Zanne 

Lars  

Lars (opfølgning fra sidst) 

http://www.svendborgmuseum.dk/danmarksforsorgsmu-

seum 

 
 

 

 

 

Ad1: Godkendelse af referat 

 

Referatet godkendes uden anmærkninger. 

 

Ad 2: Præsentation af den ny Social- og Borgerchef. 

 

Stine kommer fra en stilling som faglig udviklingschef i Center for Udsatte Voksne og Familier i Københavns 

Kommune. Efter 7 år i stillingen ønskede Stine af arbejde i en kommune, hvor man bl.a. er tættere på samar-

bejdspartnere og borgere – Københavns Kommune er bare (for) stor! Stine føler sig vel modtaget i Rødovre 

Kommune og glæder sig meget til arbejdet her. 

  

http://www.svendborgmuseum.dk/danmarksforsorgsmuseum
http://www.svendborgmuseum.dk/danmarksforsorgsmuseum
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Ad 3: Nyt fra formanden 

 

Tandprojektet:  

Lars: Der er ikke så meget nyt - vi afventer (høringssvar er sendt ud til medlemmer af Udsatterådet.) Claus: 

Der er udfordringer med det administrative. Fx hvis der skal søges ekstra behandling. Borgeren skal selv 

møde op på Kommunen med brev fra tandlægen. Jannie: Det er hørt af Kommunen, at det er en udfordring. 

Dog er der ingen vej udenom, at borgere selv skal møde op for at søge økonomisk støtte. Det kan overvejes 

om nogen kan gå med borgere. 

Invitationer: Der er forskellige møder bl.a. vedr. at få flere udsatte til at være frivillige, også møde vedr. FNs 

Verdensmål. Vordingborg Kommune har opstartet Udsatteråd og vil gerne høre vores erfaringer, hvorfor de 

inviterer med på møde 22/10. Claus melder sig, sammen med Bente og måske Sus – Lars melder tilbage til 

Vordingborg.  

Manglende medlemmer i Udsatterådet: Lars har fået kontakt med Monica, som desværre ønsker at udtræde 

af Udsatterådet. Vi mangler nu 3 medlemmer, hvor skal de findes? Jannie: Vi mangler specifikke målgrupper, 

bla. flygtninge, hjemløse m.m. Jannie og Jane vil finde dem. Sus: måske kunne vi også foreslå det til en af By-

delsmødrene. I alt 11 mødre er blevet uddannet bydelsmødre, og selvom de har nok at gøre, kunne det må-

ske være et forslag. 

 

Ad 4: Status på Handleplan 

Liv: Det er et udkast, det der er sendt ud sammen med dagsorden. Det understreges, at handleplanen gælder 

udsatteOMRÅDET og altså ikke kun Udsatterådet. Hvis der er bemærkninger, skal de sendes til Liv SENEST 

torsdag d. 5/9 kl. 12. Lars: Det skal skrives, at Udsatterådet fremadrettet ønsker at blive inddraget i Jobcen-

trets indsatser ift. beskæftigelse for udsatte borgere. Og et ønske om at mødes med Social- og Sundhedsud-

valget i f.eks. i forbindelse med den nye handleplan, der skal forelægges for politikerne i marts 2020. 

Status på handleplanen skal behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde i oktober. 

 

Ad 5: Rødovredagen 7/9 fra kl. 13. 

Lars: Hvad gør vi? Hvem er med? 

Claus, Bente, Daniel, Malene og Jannie melder sig som aktive – Jannie er tovholder. Vi har stadig muleposer, 

lakridser og askebægre. Konkurrence igen, men det bliver den samme som sidste år, og præmien bliver også 

den samme, nemlig biografbilletter – Jannie sørger for det. De aktive mødes kl. 12. 

 

Ad 6: Folkemødet på Bornholm. 

Zanne: Vi nåede jo aldrig frem, men det hjalp til at tage beslutning om, at deltagelse på næste års folkemøde 

IKKE skal være en enkelt dag. Det skal faktisk forberedes allerede nu. Sus og Kevin foreslår at deltage tors-

dag og fredag, baseret på deres erfaringer ved dette års møde – her er de bedste debatter, hvor lørdag mere 

er fest. Det vedtages at deltage torsdag og fredag til næste år. Sus har måske et sted til overnatning (2 plad-

ser) 

 

Ad 7: Brugernes Bazar. 

Bente: Jeg er stadig høj af oplevelsen. Alle burde komme med og opleve mangfoldigheden og den fantastiske 

stemning. Claus: Det er blevet større i løbet af de tre år jeg har deltaget, stadig super godt. Inspirationshisto-

rie: I Odense har det et værested Paraplyen. Ansatte og frivillige arbejder i caféen, der har åbent hver dag og 

samarbejder med kommunen. Det kunne være en idé at tage en tur med Café Mødestedets brugere over at 

besøge Paraplyen. Her kunne Rådet også lure af, hvordan de tiltrækker brugerne, og hvordan det er opbyg-

get. Dette er også i god tråd med idéen om at få flere udsatte borgere til at være frivillige. Bente og Claus 

spørger brugerne i Café Mødestedet og lodder stemningen. Er den god kontakter Bente og Claus Paraplyen 

og spørger efter dato. Der er økonomi til busleje og forplejning. 
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Ad 10: Status Café Mødestedet 

 

Bente: der kommer nu 20-25 brugere hver gang. Der er kommet ny frivillig, som er helt fantastisk. Der er 

problemer med en bruger, men Sus har talt med brugeren og vil tage en samtale mere. Der er kommet nyt 

køkken dernede, og det er skønt. Bente har bedraget med masser af køkkenting, så der mangler faktisk kun 

nogle spækbrætter. Dette skal indkøbes og der er penge til det. 

 

Ad. 8: Dialogmøde i Odense 

 

Der er ingen erindring om dette møde! 

 

Ad 9: Alternative boliger 

 

Der bliver arbejdet på højtryk med Udsatterådets idéer. En kommunal undersøgelse/afdækning er iværksat, 

og Jannie har lavet målgruppebeskrivelse og fordele v. alternative boliger, mens Teknisk Forvaltning leder 

med lys og lygte efter egnet grund. Juridisk afdeling er inddraget ligesom Økonomi. Jannie: Teknisk Forvalt-

ning er virkelig begejstret for idéen. Jannie: Når alle involverede afdelinger er færdige samles inputs, hvoref-

ter Henrik Abildtrup går videre og søger politisk godkendelse.  

 

Sus og Kevin skal til Gribskov Kommune for at se 30 nye ungdomsboliger a la ”vores”. Hvis det er godt, kan 

Udsatterådet måske tage derop. Jannie: Henrik skal vidst nok også se det. 

 

Ad. 11: Projekt 2610 

 

Zanne: Gruppen kan ikke nå at stable noget på benene til d. 26/10. De har mødtes én gang, og der var de 

kun to. Gruppen arbejder videre.  

 

Ad 12: Børn- og Ungepanelet 

 

Daniel skaber bro mellem Udsatterådet og Børne- og Ungepanelet – han og Josephine blev inviteret til at 

fortælle om, hvordan det er som ung at lave rådsarbejde, men 1. workshop blev aflyst/udsat. Kristine Rød-

gård Andersen er projektmedarbejder.  

 

Claus: De unge (velfungerende) sukker efter et sted at være. Det er vigtigt at panelet får den slags at vide. 

 

Ad 13: Flere på arbejdsmarkedet 

 

Genoptag fra sidste møde. Lars: Fagbevægelsens hovedorganisation har tilbudt at give deres idéer til, hvordan 

der kan komme flere udsatte i arbejde. Vi kunne fx holde en temaaften på Rødovregård. Fagforeningen skal 

ikke fylde det hele men være et indslag sammen med arbejdsgivere, der kommer og fortæller om deres erfa-

ringer med udsatte ansatte. Kevin: jeg kender nogle af de virksomheder, som har erfaringer. Lars, Kevin og 

Zanne (+Daniel hvis han har tid) melder sig til arbejdsgruppe. 

 

Ad14: Fællestur 

 

Lars: der findes et gammelt forsorgshjem i Svendborg, hvor man kan få rundvisning. Er der stemning for en 

Råds-tur? Der er stemning for tur, men den udsættes til vi får nye medlemmer. Så kan turen også bruges til 

at få rystet rådet sammen.  
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Ad 15: Julefrokost 

 

Det besluttes at holde det det samme sted (hos Kevin) med samme menu (Anneli bestiller) I MÅ MEGET 

GERNE MELDE TIL (ELLER FRA) så vi kan bestille til det rigtige antal deltagere.  

 

Ad 16: Evt. 

 

Daniel: Deltagelse i Frivillig Fredag var spild af tid og kan ikke tilrådes næste gang. 

Sus: Invitation til 25 års jubilæum i Kærene d. 31. august.  

  

NÆSTE MØDE + JULEFROKOST ER D. 28. NOVEMBER KL. 16 HOS KEVIN 


