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Udsatterådets møde torsdag den 
25. august 2022 kl. 16-18 Rådhuset, 
Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, 
mødelokale 3A 

Deltagere på dagens møde: 

Danny Pedersen X 

Mia Kristina Hansen (Foreningen for børn med angst) Afbud 

Gitte Dueholm (Kafé Klaus) X 

Jørgen Berger Aafalk X 

Leni Grundtvig Nielsen (SIND og Lænken) X 

Poul Struve Nielsen (Roskilde Lejerforening) X 

Sophie Zeeb X 

Gert Petersen X 

Elsebeth Gravgaard X 

Sanne Juul Rasmussen X 

 

Fra forvaltningen:  

Christine Vendel Jensen, Socialchef X 

Lena Kethmer, afsnitsleder i Jobcenteret (Job og Resurser) X 

Iben Borup Løvschall, sekretær X 

 

Suppleanter: 

Carsten J. Larsen X 

Martin Gybel Jensen X 

Birgitte Wismer Afbud 

Afbud eller X  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og velkommen til nye medlemmer 

2. Udsatterådets oplæg om én indgang 

3. Budgetproces  

4. Forespørgsel vedr. støtte til tandlæge 

5. Opfølgning på den sociale profil vedr. revalidering 

6. Boliger til udsattte – status fra forvaltningen og input fra rådet 

7. Eventuelt  
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1. Godkendelse af dagsorden og velkommen til nye 
medlemmer  

v. Sophie Zeeb 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Velkommen til Martin Gybel Jensen og Sanne Juul Rasmussen, som er nye 

brugerrepræsentanter i rådet. 

 

Bedre Psykiatri ved Elsebeth Gravgaard træder ind i rådet i stedet for Bistedet, der er 

trådt ud.  

 

2. Udsatterådets oplæg om én indgang  

v. Gitte Dueholm  

 

Rådet fremlægger deres oplæg om én indgang, som de vil tage med til dialogmødet med 

BSU. Èn indgang har i mange år været på tale, men nu har rådet formuleret, hvad det 

betyder i deres optik. Oplægget drejer sig både om organisering, praktiske 

omstændigheder og forvaltningens tilgang til mødet med borgerne.  

 

Oplægget vedlægges referatet. 

 

Ud over oplægget stilles der forslag om at der laves en ”brugervejledning” bl.a. med en 

oversigt over foreningstilbud i Roskilde Kommune, da den type af information er 

vanskelig at søge frem på kommunens hjemmeside. 

 

3. Budgetproces  

På sidste møde blev det aftalt at sætte tid af på dette møde til at drøfte budgetproces.  

 

Forvaltningen orienterer om status i budgetprocessen. Når budgetudkastet foreligger, 

kommer det ud til høring med mulighed for kommentering. 

  

Rådet opfordrer til, at kommunen tidligere i processen giver mulighed for høring af råd 

og øvrige interessenter. Rådet henviser til, at Lejre Kommune inviterede til onlinemøde 

for alle brugerforeninger om deltagelsesmuligheder ifm. budgetprocessen. 

 

Rådet gør opmærksom på, at de kun har fået én sag i høring i år og undrer sig over, at de 

ikke har været mere involveret med henvisning vedtægtsbestemmelsen om tidlig 

inddragelse i relevante sager og udviklingsprocesser. Forvaltningen følger op på dette. 

 



 

 3 / 6 

4. Forespørgsel vedr. støtte til tandlæge  

Forvaltningen vil besvare rådets forespørgsel om, hvordan arbejdsgangen er, når udsatte 

borgere skal søge om støtte til tandlæge. Rådet hører, at der er penge sat af fra staten, 

men oplever, kontanthjælps modtagere stadig får afslag når de søger hjælp til tandlæge. 

 

Forvaltningen refererer til Aktivloven §82a om at ”For regninger op til kr. 10.000, skal 

der ikke foretages vurdering af om behandlingen er nødvendig, behandlingen skal ikke 

forhåndsgodkendes og der skal ikke ansøges inden behandlingen. 

Behandlinger/behandlingsforløb der overstiger kr. 10.000 skal forhåndsgodkendes og 

det skal vurderes om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.” 

 

Rådet udtrykker bekymring over, hvis der er tilfælde, hvor en akut behandling under 

10.000 kr. er nødvendig, men hvor et samlet behandlingsforløb vil blive over 10.000 kr. 

Bekymringen går på, at der i disse situationer ikke vil blive indhentet 

forhåndsgodkendelse, da der er tale om et akut indgreb.  

  

Rådet spørger til, hvad kommunen gør for at informere både udsatte borgere og 

tandlæger om, at det kræver en forhåndsgodkendelse ved behandling for over 10.000 kr. 

Rådet er optagede af, at der ikke sker fejl ved, at der ikke er indhentet den fornødne 

forhåndsgodkendelse. 

 

Rådet efterspørger en konkret arbejdsgang for tilskud efter §82 samt for socialtandplejen 

(§134a), og herunder hvor udbredt brugen af socialtandpleje er i Roskilde Kommune.  

 

Forvaltningen vil undersøge de rejste spørgsmål og give tilbagemelding på næste møde i 

rådet. 

 

5. Opfølgning på den sociale profil vedr. revalidering  

v. Lena Kethmer 

 

I forbindelse med at den sociale profil blev fremlagt på mødet d. 19. maj spurgte rådet om, 

hvad årsagen er til, at så få får revalidering i forhold til kommunens størrelse. Dette 

besvares af forvaltningen. 

 

Forvaltningen forklarer, at revalidering er et værktøj, som forvaltningen gerne vil bruge 

i højere grad. Dog er der en række kriterier, som skal opfyldes. Fx at man skal uddannes 

inden for områder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder, og at man skal kunne 

deltage i uddannelse på normale vilkår. For at kunne tilbyde revalidering til flere, er 

forvaltningen opmærksom på at udbrede en mere virksomhedsrettet form for 

revalidering med en kombination af praktik eller løntilskud på arbejdsplads og 

sideløbende opkvalificering i form af fx kurser. På den måde bliver det ikke et 

skoleforløb i traditionel forstand, og en bredere målgruppe kan få gavn af indsatsen.  
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Årsagen til, at få får revalidering er, at lovgivningen tilsiger at flere andre indsatser, skal 

afprøves først.  

 

Aktuelt er der 9 revalideringsforløb i gang.  

 

Rådet spørger til den økonomiske situation, som man er i under revalidering. 

Forvaltningen svarer, at man får en ydelse svarende til dagpengesatsen, og at man får 

betalt uddannelsen, undervisningsmaterialer og transport.  

 

Rådet spørger til, hvilke ordninger der er til støtte til fastholdelse under uddannelsen. 

Forvaltningen svarer, at der er forskellige puljer og ordninger, hvor man kan få støtte til 

at gå fra ufaglært til faglært. Mht. støtte under uddannelse er uddannelsesinstitutioner 

blevet bedre til at have fx en elevcoach.   

 

6. Boliger til udsatte  

Rådet ønsker en status på kommunen arbejde med at tilvejebringe boliger der er egnet til 

udsatte og er betalelige. 

 

Forvaltningen giver en status på dette med udgangspunkt i: 

- Status på politisk sag fra sidste år om gode, billige boliger.  Sagen inkl. 

anbefalinger, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe under kommunen 

Boligpolitiske Følgegruppe, er vedlagt dagsordenen. Sagen blev forelagt Byrådet 

den 27-10-2021. 

- Status på skæve boliger. 

- Orientering om ny anvisningsaftale med BOSJ. 

- Orientering om housing first projekt for unge i usunde boligsituationer. 

 

Derudover vil rådet give input om tiny houses. 

 

Sidste efterår godkendte byrådet en sag om billige boliger (Referat - Roskilde Kommune). 

Af sagen fremgår det, at der skal udarbejdes en handleplan for billige boliger. Denne plan 

er blevet udskudt men forventes at blive påbegyndt i efteråret.  

 

Rådet påpeger, at de mest udsatte grupper ikke er i målgruppen for oplægget i sagen, og 

at alternative boformer, som vil kunne være til gavn for målgruppen af udsatte, ikke er 

taget med i betragtning.  

 

Rådet vil gerne inddrages i det videre arbejde med at skaffe billige boliger, så målgruppen 

af udsatte også bliver inkluderet af planerne.  

 

Rådet påpeger, at det kan være en vej til udsathed, at der ikke er betalelige boliger, da det 

vil medføre, at nogle mennesker ikke vil have råd til at blive i deres bolig og derved ende 

på forsorgshjem og evt. med sociale problemer til følge.  

 

https://www.roskilde.dk/da-dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/byradet-2018-2021/2021-10-27-17-00-4676/
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Rådet opfordrer til at socialpolitik og boligpolitik tænkes mere sammen. 

 

Udsatterådet vil bringe boligpolitik op som en emne til dialogmødet med BSU. 

Forvaltningen orientere om, at opførelsen af to yderligere skæve boliger er udskudt 

grundet stigende anlægsudgifter.  

 

Rådet gør opmærksom på, at forvaltningen skal tænke over hvilken type bolig, de 

tilbyder til borgere med fx handicap. Rådet henviser til en situation, hvor en borger med 

handicap blev smidt ud af sit boligselskab, fordi vedkommende ikke formåede at passe 

sin have.  

 

Forvaltningen er i dialog med boligselskabet om de forskellige hensyn, der skal tages, når 

der anvises boliger til borgerne med psykiske- og eller fysiske vanskeligheder. 

 

Forvaltningen fortæller, at den nye anvisningsaftale med BOSJ er i proces, og at det er 

forvaltningens mål at skaffe tilstrækkeligt med billige boliger. 

 

Forvaltningen orienterer om projektet Et hjem fører til uddannelse. I projektet modtager 

unge, som lever i en usund bolig situation, intensiveret støtte – individuelt og i gruppe – i 

forbindelse med flytning til egen bolig og med det perspektiv, at de unge skal blive klar til 

at starte i job eller uddannelse. Indsatsen varer et år, og projektet kører frem til juni 2024. 

 

Rådet påpeger, at det er vigtigt ikke at slippe de unge, hvis de fortsat har brug støtte efter 

indsatsen afslutning.  

 

Rådet opfordrer til, at der også laves housing first til voksne.  

 

Rådet spørger til om 10 ungdomsboliger på Ternevej er tænkt som udslusningsordning 

for unge. Forvaltningen følger op på dette. 

 

 

7. Eventuelt  

Udfordringer når man ikke har adresse 

Rådet rejser det problematik, at hvis en borger ikke har noget bopælsadresse fx fordi 

vedkommende er frivilligt uden bolig, så forsvinder man fra systemet. Det betyder, at 

man ikke kan få udbetalt kontanthjælp, og at man skal betale fuld pris for receptpligtig 

medicin bl.a. Hvis man på et senere tidspunkt vil registrere sig og anmode om ydelse fra 

det offentlige, skal man starte forfra på integrationsydelse, idet man er betegnet som 

forsvunden dansker. 

 

Rådet vil arbejde videre med de udfordringer der er forbundet med ikke at have en 

adresse. 

 

Udfordringer ifm. øget digitalisering 



 

 6 / 6 

Rådet påpeger, at øget digitalisering vil gøre det sværere for udsatte og handicappede at 

komme i kontakt med kommunen. Rådet vil gerne vide, hvilke tiltag kommunen har for 

at det ikke for konsekvenser for disse grupper af borgere.  

 

Rådet efterspørger fremskudt borgerservice - et sted at gå hen, hvor man kan få den 

fornødne bistand. Lige nu er der ikke nok synlighed om de udgående funktioner. 

 

Rådet spørger ind til de problemer, der har været generelt for jobcentre, hvor deres 

systemer automatisk har sanktioneret borgere. Forvaltningen forklarer, at systemet er 

blevet opdateret, så det ikke længere burde ske. 

 

Orientering  

Repræsentant fra Sand orienterer om, at det nationale råd for udsatte har valgt ikke at 

genforny bevillingen til Brugernes Bazar, som har været et årligt arrangement gennem 

de sidste 10 år.  

 

 

Næste ordinære møde er den 6. oktober kl. 16-18. 

 

 

 

 


