
 

 

 

 

 Sagsnr: 00.00.00-P35-1-18  

Referat af Udsatterådets 3. møde i 2022  

Onsdag den 16. november 2022 kl. 15.30 – 17.30  

Mødested: Det Sociale Vaskeri, Peter Bangsvej 64, 2000F  

Deltagere: Mette Bang Larsen, Merete Hildebrandt, Marina Willems, Ebbe Lorenzen, Kit Winsløv 
og Patrick Roenberg Hansen. Tilforordnede: Flemming Nielsen, socialchef samt sekretær Marie 
W.G.Johansen. Afbud: Willy Hundborg, Kristine Sørensen, Helle Walsted Samuelsen, Christian 
Hvidt og Morten Wilhelmsen.  

Introduktion til besøgssted Det Sociale Vaskeri  

Marina Willems, leder af det Sociale Vaskeri, informerede om stedets virke og om hvordan det er 
at drive en socialøkonomisk virksomhed. Det Sociale Vaskeri tilbyder opkvalificerende borgerfor-
løb, hvor borgeren kan komme i praktik i stedets systue, eller få tilpasset praktiske opgaver og 
dermed lære at udføre arbejde samt være en del af et fællesskab.  

Det Sociale Vaskeri har 7 ansatte, heraf 4 fleksjobber samt frivillige til mentor og oplæringsopga-
ver.  

Velkomst  

Formandskabet ved formand Marina Willens og Socialudvalgsformand Mette Bang Larsen bød 
velkommen og gennemgik dagsorden.  

Socialchef Flemming Nielsen orienterede om, at der fremover vil blive skåret ned på ressourcerne 
ift. sekretærbistand til rådet. Det blev under punktet drøftet, at rådet fortsat ønsker bistand til hø-
ringssvar.  

Dette indledte en større drøftelse af, hvor man gerne vil høres fremover, samt et behov for at 
identificere 2-4 fokusområder/ sociale mærkesager man kan lægge vægt på, som samtidig skal 
spille ind i kalenderen ift. budget og planlagte temadage. 2  

Det blev desuden foreslået at gentænke formen for de fremtidige møder i Udsatterådet, således at 
man afholder to korte og to lange møder årligt.  

Godkendelse af dagsorden  

Udsatterådet godkendte dagsordenen.  
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Evaluering af udsattedagen  

Rådet evaluerede på udsattedagen gennem evalueringsspørgsmål. Resultatet heraf fremgår af 
nedenstående:  

Hvad fungerede godt?  

Overordnet var der enighed om, at det var en god idé at holde arrangementet indendørs, da det er 
lettere at facilitere og ”holde på folk”, og at det fungerede godt i Kedelhallen. Der var en oplevelse 
af, at blandingen af fest og faglighed var god, et godt sammensat program samt en god blanding 
af brugere, fagfolk og politikere. Og så var det en god idé med pølsevognen.  

Hvad fungerede mindre godt?  

Der var enighed i rådet om, at det politiske panel skal fylde mindre, og at det skal være mere 
tilgængeligt at tilgå politikerne f.eks. ved opsætning af små caféborde og afsætte mere tid af til 
fællesdebat. Det var ærgerligt at folk var gået da sangerne gik på, så der er et behov for at tænke 
det anderledes fremadrettet, så borgerne får mulighed for at opleve underholdningen. Desuden 
blev det foreslået at indlægge flere rygepauser.  

Hvad blev du inspireret til at arbejde videre med fremover?  

Rådet drøftede, at det kunne være en god idé at tænke Udsattedagen sammen med andre fejrin-
ger/dage, f.eks. frivillig fredag, hvor man kunne afrunde dagen med fokus på de udsatte. Det blev 
forslået at man også kan inddrage Brugernes Akademi få indblik i hvordan de arbejder. Rådet var 
enige om, at det er en god idé at tænke dagen sammen med en anden, samt at det politiske panel 
skal fylde mindre, og i stedet opsætte små borde med brugerrepræsentanter, fagpersoner, politi-
kere osv. som kan hænge sammen med de 2-3 fokusområder, så man ved hjælp af fokusområ-
derne kan skabe sammenhæng og en lettere tilgang til debat.  

Ny Udsattepolitik  

Socialchef Flemming Nielsen indledte med at orienterede om, at der fortsat arbejdes på Udsatte-
politikken, og at tidsplanen for denne løber til primo 2023. Udsattepolitikken skal være skarp, og 
have borgeren i fokus. Forvaltningen arbejder på 1. udkast.  

Rådet drøftede hvad der skal præge politikken, samt vigtigheden i at Udsattepolitikken skal være 
en politik i sin egen ret. Det er ikke en politik kommunen skal have, men en politik kommunen vil 
have. 3  

Det blev aftalt at rådet ser 1. udkast, inden det kommer til Socialudvalget, således at rådet bliver 
inddraget tidligt i fasen.  

Det aftaltes hertil, at der afsættes tid til et workshopmøde i rådet, hvor man udelukkende koncen-
trerer sig om Udsattepolitikken.  
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Kvalitetsstandard  

Det aftaltes i rådet, at Patrick i samarbejde med Morten udarbejder udkast til bilag, som kan ved-
lægges til sagen.  

Budget 2023 v. (10 min)  

Socialchef Flemming Nielsen orienterede om udfaldet af budgetprocessen.  

Rundt om bordet – dialog og videndeling (30 min)  

Rådet udvekslede information og drøftede bl.a. hjemløsetællingen ift. behovet for større opmærk-
somhed på unge studerende, som har svært ved at finde bolig og derfor bor hjemme, hos venner, 
osv. uden mulighed for hjælp fra kommunen eftersom de modtager SU.  

Derudover drøftede rådet konsekvenser af den igangværende inflation og de afledte konsekvenser 
heraf. Borgere på kontanthjælp og førtidspension med kommunal ordning på automatisk betaling 
af faste udgifter, får minimeret deres rådighedsbeløb grundet store el-regninger, hvor beløbet træk-
kes automatisk, og ikke efterlader meget til deres månedlige rådighedsbeløb.  

Kit Winsløv, SAND – Nordsjælland, orienterede om stigende udfordringer i Finsens Have. Det blev 
besluttet, at Kit indkaldes til møde repræsentanter fra Socialafdelingen.  

Formand for Socialudvalget, Mette Bang Larsen orienterede om, at Sundhedspolitikken vil blive 
sendt til høring i Udsatterådet vedr. punkter omkring misbrug. Derudover orienterede Mette Bang 
Larsen om, at der snart udkommer en ekstern redegørelse på beskæftigelsesområdet på Frede-
riksberg.  

Udsatterådets aktivitetskalender 2023 (10 min)  

Rådet drøftede aktivitetskalenderen for 2023, og blev enige om at der for 2023 skal planlægges to 
lange møder, og to korte møder. På de to lange møder drøftes temaer i relation til udsattepolitikken. 
Marina, Flemming og Ebbe ser på kalenderen ift. budget, så møderne lægger sig ad de politiske 
processer på Rådhuset.  

Evaluering af mødet (5 min) 4  

Rådet aftalte, at møderne for Udsatterådet fremover lægges i tidsrummet fra 15.30 – 17.30.  

Eventuelt (5 min)  

Rådet havde intet at bemærke. 


