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Udsatterådet - Referat 1. rådsmøde 2018 

 

Referat af 1. møde i Udsatterådet 

Mødeleder: Lars Ahlstrand 

Deltagere:  Jane, Jannie, Lars, Susanne, Claus, Tommy, Liv, Jeanne 

Referent: Anneli Wong Sørensen 

 

Punkter 

Pkt. nr. 1:  Rundvisning i Jobcentret v. Jane 

Pkt. nr. 2:  Jobcentrets indsats ”Flere skal 

med på arbejdsmarkedet” v. Jane 

Pkt. nr. 3:  Orientering fra formanden v. Lars 

Pkt. nr. 4:  Forslag til aktiviteter i 2018 v. alle 

Pkt. nr. 5:  Årshjul v. alle 

Pkt. nr. 6:  Facebook v. Liv og alle 

Pkt. nr. 7:  Evt. 

 

 

Ad. 1+ 2: Rundvisning og oplæg 

Jane viste rundt i det nye, virkelig flotte jobcenter og fortalte om inddelingen af borgerne i forskellige grupper og 

områder. Herefter fortalte Jane om projekt ”Flere skal med” Team Aktivitetsparat 2017-19 v. Styrelsen for ar-

bejdsmarked og rekruttering, som omfatter kontanthjælpsmodtagere med komplekse sociale problemstillinger 

(minimum 5 års på kontanthjælp, men flere har været det 15-20 år.) Formålet er at få denne gruppe ud på ar-

bejdsmarkedet. Satspuljemidlerne skal bruges på flere hænder, altså mere personale. Flere folk muliggør bedre 

indsats. 

 

Jane kigger efter borger til den ledige plads i Udsatterådet. 

 

Ad. 3: Orientering fra formanden 

Lars starter med at give stor ros til Café Mødestedet. Brugerantal er stigende – men vi mangler flere hænder! 

Medlemmer må gerne melde sig. 

 

Frivilligcentret - Tommy og Susanne mødes med Frivilligcentret 1. februar til udveksling af idéer om at oprette 

endnu et mødested i Rødovre Nord. 

 

”Projekt Brug for alle” – Et samarbejde imellem Rødovre Jobcenter og Psykiatrisk Center Glostrup, som blev 

præsenteret med Udsatterådet som medvært. Resultaterne viser, at der er en relativ stor gruppe brugere, som 

har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, som faktisk har en diagnose, fx PTSD og borderline, som de ikke 

er behandlet for. Det giver muligheder for nye indsatser, som Jobcentret vil arbejde videre med, og som Udsatte-

rådet også gerne deltager i. 

 

Valget. Møde 11. januar vedr. øget valgdeltagelse. 82 borgere afgav stemme i boksen i Jobcentret, som var Udsat-

terådets forslag. Det er svært at måle hvilke indsatser, der har virket. MEN stemmeprocenten er faktisk faldet 

sammenlignet med sidste år. Ikke meget, men der ses et fald. Specifikt kunne det ses, at stemmeprocenten i Kæ-

rene var faldet hos dem, der som noget nyt skulle stemme på Valhøj Skole.  

 

Mediekontakt: Lars er blevet kontaktet af André fra Rødovre Avis. Han vil gerne mødes og tage en mediekonsu-

lent med d. 25. januar. Hvem vil med? Lars og Claus mailer sammen. Mødet må klargøre, hvad det er for en kon-

sulent og formålet. 
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Møder: 4 gange er ikke nok, så vi udvider til 5 møder igen. Stadig kun diæter for 4 møder. Forslag om udvidelse af 

mødetiden vedtages ikke – da vi er vist rundt mange steder, vil det ikke længere stjæle tid fra møderne. Er der op-

læg, kan mødetiden udvides med en halv time. 

 

Datoer for de resterende 4 møder i 2018: 8/3 - 28/6 – 16/8 – 29/11. Alle kl. 16-18. Sted oplyses, når dagsorden 

bliver udsendt. 

 

Ad 4: Forslag til aktiviteter i 2018 

Udsatterådet har allerede gennemført mange af de beskrevne aktiviteter i handleplanen og derfor er der mulighed 

for at drøfte andre aktiviteter i 2018. 

 

Folkekøkkenet. Det understreges igen, at Udsatterådet er med, men ikke i driften. Vi afventer rammerne for fol-

kekøkkenet fra kommunen. 

Lars: Søren Gericke har vi stadig som interesseret i aktivitet. Liv foreslår, at han ville være særdeles velegnet til 

aktivitet omkring Folkekøkkenet. Stor enighed blandt rådet. 

 

Samarbejde med Frivilligcentret fx om nyt mødested. 

 

Lars: Hjælp til folk med gæld – der er stort behov. Frivilligcentret har allerede gældsrådgivning, dette undersøges. 

Måske kan Udsatterådet være med til at udbrede gældsrådgivning til borgere, der ikke allerede får informationen 

fra kommunen. 

 

Susanne/Kevin: Boligløshed er et meget vigtigt emne. Men også – hvad kan vi gøre for dem, der har det virkelig 

dårligt, fx de med svære psykiske sygdomme, som vi ikke kender og pludselig hører om.  

 

Til næste møde – Jannie fremlægger tal på hjemløse og boligløse. Der kan evt. nedsættes en arbejdsgruppe.  

 

Tommy: Vi skal huske Rødovre Nord og passe på ikke at splitte op vores aktiviteter op i Syd-Nord. Der er brug 

for noget i fx Brunevangsområdet. 

 

Jane: Må vi modtage sponsorater? Fx til et specifikt projekt eller indsatser. Jannie undersøger. 

 

Folkebevægelsen mod ensomhed – Liv fortæller, at der er et forslag fra kommunen om, at Udsatterådet sammen 

med Headspace kan være værter for en fællesspisning i uge 17, hvor der er ”Danmark spiser sammen”, som sæt-

ter fokus på ensomhed. Liv sender mere info om dette. 

 

Gratis tandlægehjælp – Jannie oplyser, at politisk beslutning afventes vedr. gratis tandlægehjælp til udsatte og børn. 

 

Skal vi deltage i Kommunalbestyrelsesmøde? Liv og Jannie holder øje med datoer og emner fx tandlægehjælp. 

 

Folkemødet på Bornholm 2018 – vil vi med? Er der interesse vil Lars godt lave ansøgning til kommunen. Dem der 

er interesserede, kan så undersøge om Det Nationale Udsatteråd har en bod på folkemødet.  

 

 

Ad 5. Årshjulet  

Liv o.a. sætter kendte datoer ind og punktet tages op ved næste møde. 

 

Ad 6. Facebook 

Liv opfordrer til at sende flere billeder fra Café Mødestedet. Og kan vi finde billeder og historier om Stemmebok-

sen? Jane ser om hun kan finde et billede. Generelt må medlemmer gerne byde ind med små og store historier til 

Facebook. 

 

Ad. 7: Eventuelt 

Der var intet til eventuelt, men under mødet blev der talt om fremmødet. De sidste par gange har vi ikke været 

så mange, og det er ærgerligt, da der er mange gode ideer, vi gerne vil diskutere i Rådet. 

 

Alle opfordres derfor til at deltage i de fremtidige møder, og allerede nu plotte dem ind i kalenderne  
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I 2018 er møderne lagt: 

 

8/3 – 28/6 – 16/8 – 29/11 (inkl. julefrokost) fra 16-18.  

 


