
 

 

 

 

 

Udsatterådet - Ordinært møde 

Dato: Onsdag den 10. marts 2021 kl. 17-19.  

Sted: Online via Zoom 

Deltagere: 
Gitte Dueholm (Kafé Klaus, Samarbejdsforum for udsatte) 

Henning Bentzen (Samarbejdsforum for udsatte og Netværk mod Ulighed) 

Leni Grundtvig Nielsen (Lænken, Samarbejdsforum for udsatte og Sind) 

Elsebeth Gravgård (Bedre Psykiatri) 

Danny Pedersen  

Poul Struve Nielsen (Hus Forbi) 

 

Fra forvaltningen: 

Christine Vendel Jensen (socialchef) 

Iben Borup Løvschall (referent) 

 

Afbud: 

Tina Boel (områdeleder) 

Fie Maria Bondesen 

Kent Verner Knudsen  

Carsten J. Larsen (Sand) 

Jørgen Berger Aafalk  

Sophie Zeeb  

 

Dagsorden 

1.  Velkommen og godkendelse af dagsorden (10 min.) 

Dagsordenen blev godkendt.  

v/ Gitte Dueholm 

2.  Orientering om suppleanter (5 min.) 

v/ Gitte Dueholm  

Gitte orienterer om, at Elsebeth Gravgård (Bedre Psykiatri) 

indtræder som 1. suppleant i stedet for Anne Bjerre Bräuner, og at 

Birgitte Wisman (Roskilde Juristen) tiltræder som 2. suppleant. 

 

O
ri

e
n

te
ri

n
g

 



 

Side2/5 

3.  Præsentation af økonomisk handleplan for socialområdet (30 

min.) 

v. Christine Vendel Jensen 

 

Christine præsenterede baggrunden for og indsatserne i den 

økonomiske handleplan, som har til formål at løse udfordringer med 

at overholde budgettet på socialområdet samt tilbagebetalingen af 

tillægsbevilling i 2020. Den økonomiske handleplan kan findes på 

kommunen hjemmeside under referat fra møde i Beskæftigelses- og 

Socialudvalget d. 4. februar. Følg linket her. 

 

Christine forklarer, at indsatserne i handleplanen er i tråd med 

Socialstrategien og den faglige omstilling til recoveryorienteret 

rehabilitering. Der laves tæt opfølgning på indsatserne for at kunne 

vurdere, om de har de forventede økonomiske og faglige effekter. 

 

Rådet påpeger, at det i forbindelse med indsatsen om tæt 

opfølgning på borgere i eksterne botilbud er vigtigt, at der er 

borgerens eget ønske om at flytte tilbud, der er afgørende for om 

der er grobund for en hjemtagning. Der gøres opmærksom på, at 

den tætte opfølgning kan opleves som et pres på borgere og 

pårørende. 

 

Rådet påpeger, at der i forbindelse med overvejelser om 

helhedstilbud skal være opmærksomhed på, at mange profiterer af 

det miljøskifte det giver at benytte et dagtilbud uden for botilbuddet, 

da det tilbyde nye fællesskaber og arbejdsidentitet. Endvidere gøres 

der opmærksom på, at helhedstilbud kan medfører modstand ved at 

funktioner, der traditionelt set har ligget på dagområdet, overføres til 

døgnområdet. 

 

Forvaltningen bemærker, at der er gjort erfaringer i forbindelse med 

nedlukningen under coronapandemien, hvor nogle borgere har haft 

stor glæde af at modtage dagtilbudsaktiviteter i regi af deres botilbud 

i form at udgående aktiviteter i naturen, men at potentialet vil være 

forskelligt afhængigt af hvem der er målgruppen for helhedstilbud. 

Udsatterådet vil blive involveret i yderligere drøftelser om 

muligheder for helhedstilbud, når udviklingsarbejdet igangsættes. 

 

Rådet påpeger, at der i forbindelse med at forvaltningen vil udvide 

muligheden for at få gruppebaseret støtte som alternativ til individuel 

støtte fortsat skal være mulighed for at modtage støtten individuelt 

såfremt det er borgerens præference.  
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https://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/beskaeftigelses-og-socialudvalget-04-02-2021-kl-1630
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Rådet bemærker, at det er vanskeligt at drive en faglig omstilling, 

når der samtidig er tale om en underliggende økonomisk dagsorden 

og herunder at det vil medføre personalereduktioner. 

 

Forvaltningen forklarer, at indsatserne er fagligt funderede og har 

fagligt forbedringspotentiale, hvilket er den fortælling, der er fokus 

på i kommunikationen om indsatserne i organisationen. Samtidig er 

der gennemsigtighed om, at besparelserne kan medføre 

personalereduktion, hvilket Christine er i dialog med MED-systemet 

om. Der vil ikke foretages reduktion i personale før der ses en 

virkning af indsatserne i handleplanen. Reduktionen tilstræbes 

iværksat gennem naturlig afgang eller omplaceringer, når effekterne 

af indsatsen ses.  

 

Rådet påpeger, at det fra et brugerperspektiv betyder noget, at der i 

kommunikationen om besparelser til borgere og politikere ikke 

benyttes et positivt sprogbrug såsom budgetforbedringer og 

økonomiske potentialer.  

 

Det er Bedre Psykiatri erfaring, at der er få botilbud med lang 

ventetid, og de er derfor optagede af, at kommunen kan stille de 

nødvendige tilbud til rådighed, hvis brugen af eksterne tilbud 

reduceres.  

 

Rådet opfordrer til at kommunen arbejder frem mod at have en 

tilbudsvifte, der er konkurrencedygtig med eksterne tilbud. 

Det erklærer forvaltningen sig enig i. 

 

Rådet opfordrer til at forvaltningen benytter peermedarbejdere. Ikke 

som et økonomiske besparelsespotentiale men for at løfte kvaliteten 

af indsatserne.  

 

Forvaltningen fortæller, at der netop er blevet ansat en ekstra 

peermedarbejder, så der nu er tre peermedarbejderne, og at der er 

overvejelser i gang om, hvordan vi kan styrke brugen af peers 

yderligere bl.a. så peerstøtte bliver muligt på botilbuddene.  

 

Rådet drøfter, at nogle af de økonomiske udfordringer på 

socialområdet skyldes samfundsudviklingen, og at vi ikke kun kan 

kigge isoleret på Roskilde Kommune. Herunder at det for rådet er 

væsentligt at gøre politikerne opmærksomme på, at besparelser på 

sigt fører til øgede udgifter og menneskelige tragedier.  
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4.  

PAUSE (10 min)  

5.  Afstemning om ændring af vedtægter (20 min.) 

Udsatterådet har drøftet ændringsforslag til vedtægterne. 

Vedtægterne kan over for Byrådet foreslås ændret, hvis 2/3 af rådet 

kan tilslutte sig ændringsforslaget. Derfor afholdes afstemning om 

ændringsforslagene.  

Ændringsforslagene er:  

1) Rådet ønsker at modtage diæter for rådsarbejdet, så der 

gælder samme vilkår som for handicaprådet. 

2) Rådet ønsker at få skrevet ind i vedtægterne, at rådet skal 

inddrages tidligt i processer. Det vil sige at §1 linje 7 ”at 

være høringspart og blive inddraget i relevante sager” 

ændres til ”at være høringspart og så tidligt som muligt blive 

inddraget i udviklingsprocessen i relevante sager ” 

 

Begge forslag blev entydigt stemt igennem med 5 stemmer. De 

medlemmer, der ikke deltog på mødet, vil få mulighed for at afgive 

deres stemme skriftligt, så der er mulighed for at opnå, at 2/3 af 

rådet tilslutter sig.  

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at mulighed for at kunne give 

diæter forudsætter, at medlemmer af udsatterådet godkendes af 

Byrådet. Aktuelt godkendes medlemmer af rådet af Beskæftigelses- 

og Socialudvalget. Det betyder, at der skal fremlægges en sag, hvor 

der indstilles til, at rådmedlemmerne godkendes af Byrådet.  

 

Rådet ønsker at få gennemført begge ændringer hurtigst muligt, 

men såfremt delen vedr. diæter kræver en længere proces, eller 

hvis der fra politisk side er ønske om at time det med udnævnelsen 

af nye medlemmer til rådet i efteråret, så ønsker rådet af få 

gennemført vedtægtsændringen vedr. tidlig inddragelse særskilt på 

et møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget. 

 

Rådet drøftede desuden at ændre i vedtægternes beskrivelse af 

risikofaktorer ift. udsathed og vil arbejde videre med dette i 

forbindelse med arbejdet med udsattepolitikken.  
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6.  Status på arbejdet med udsattepolitik (30 min.) 

V. Danny Pedersen og Henning Bentzen  D
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Arbejdsgruppen er i gang med at indsamle bidrag til politikoplægget 

fra de involverede parter.  

Rådet ønsker at præsentere deres forslag til en udsattepolitik til 

beskæftigelses- og Socialudvalgets møde d. 3. juni 2021.  

Forvaltningen orienterer rådet om, at forvaltningen ikke er drivende 

part i udarbejdelsen af poltikker, samt at omfanget af politikker og 

indholdet er politisk bestemt. 

Rådet drøfter vigtigheden af, at udsattepolitikken skal hænge 

sammen med kommunens øvrige politikker, og at der skal være en 

dialog med politikerne om den endelige udformning af politikken. 

 

7.  Næste møde d. 12. maj kl. 16-18 

Punkter: 

- Deltagelse af Jobcenterchef 

Som forberedelse til jobcenterchefen forbereder rådet nogle 

spørgsmål og overvejelser i en mail som først sendes rundt 

blandt medlemmerne i rådet, hvorefter den kan sendes til Karen 

Djørup (jobcenterchef). Rådet ønsker at drøftelserne med 

jobcenterchefen tager afsæt i jobcenterets arbejde med 

strategien ”Job til alle i Roskilde”.  

 

- Deltagelse af ny borgerrådgiver  

Gitte afventer svar fra den nuværende borgerådgiver om, 

hvornår det nye borgerrådgiver tiltræder. Det betyder, at 

deltagelsen på mødet afhænger af, hvorvidt den måske til den 

tid nytiltrådte eller den eksisterende borgerrådgiver har mulighed 

for at deltage. 

 

 


