
 

 

 

 

 

 

Udsatterådet - Ordinært møde 

Dato: Onsdag den 17. november 2021 kl. 16-18.   

Sted: På Rådhuset, Rådhusbuen 1 mødelokale 1B 

Deltagere  Henning Bentzen (Samarbejdsforum for udsatte og Netværk mod Ulighed) 

Gitte Dueholm (Kafé Klaus, Samarbejdsforum for udsatte) 

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

Elsebeth Gravgård (Bedre Psykiatri) 

Jørgen Berger Aafalk 

Carsten J. Larsen (Sand) 

Poul Struve Nielsen (Hus Forbi) 

Fra forvaltningen: 

Christine Vendel Jensen (socialchef) 

Iben Borup Løvschall (sekretær, referent) 

Afbud:  

Danny Pedersen  

Fie Maria Bondesen 

Kent Verner Knudsen  

Sophie Zeeb  

Tina Boel (områdeleder) 

Dagsorden 

1.   Velkommen og godkendelse af dagsorden (5 min.) 

v. Gitte Dueholm 

Dagsordenen blev godkendt. Punkt om orientring om proces for ny udpegning af medlemmer til 

Udsatterådet blev tilføjet under ”eventuelt”. 

2.  Orienteringer fra forvaltningen (20 min.) 

v. Christine Vendel Jensen  

Herunder hvad Borgerådgiverens afrapportering giver anledning til. 

Forvaltningen orienterer om, at Socialområdets merforbrug i indeværende år er dækket af en 

tillægsbevilling på ca. 30 mio. kr. Risiko for merforbrug har været kendt siden starten af året, 

og der har været udarbejdet økonomisk handleplan, som udsatterådet har været orienteret 

om.  
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Forvaltningen giver en status på den økonomiske handleplan. Dele af handleplanen er lykkes 

og dele har vist sig vanskelige at indfri til fulde. Særligt handleplan i forhold til reducering af 

særtakster og køb af pladser hos Marie-hjemmene og Ok-fonden har ikke været mulige at 

realisere. 

Rådet påpeger, at det på et stormøde på Rådhuset var svært for mange af de fremmødte at 

forstå, at socialområdet år efter år underbudgetteres.   

Rådet påpeger, at der ikke må ske et skred, hvor det ikke længere at fagligheden, der 

styrerende for, hvordan der træffes afgørelser. 

Forvaltningen understreger, at det er ulovligt at træffe afgørelser udelukkende på et 

økonomisk grundlag. 

Forvaltningen orienterer om status på socialområdets på kompetenceudviklingsprogram. 

I kompetenceudviklingsprogrammet efteruddannes ledere og medarbejdere med 

borgerkontakt i den nyeste viden om psykosocial rehabilitering og recovery.  

Programmet løber frem til foråret 2023 og de første 6 ud af i alt 19 hold har afsluttet 

efteruddannelsen, som er af seks dages varighed med en afsluttende prøve. 

Formålet med kompetenceudviklingsprogrammet er at styrke medarbejdernes i kompetencer 

inden for recoveryorienteret psykosocial rehabilitering, så de kan tilbyde borgere med 

støttebehov en stærkere fagligt funderet indsats.  

Der vil efter programmets udløb løbende blive oprettet hold, så nye medarbejdere på 

socialområdet får uddannelsen.   

Rådet synes, at det er positivt med kompetenceudvikling, så medarbejderne bliver klædt godt 

på fagligt.  

Rådet påpeger, at socialområdet i det kommende år vil stå over for en rekrutteringsudfordring 

pga. mangel på uddannet personale. 

Forvaltningen orienterer om, at Borgerrådgiveren foranlediget af et nationalt fokus på, 

hvorvidt sagsbehandlingstider bevidst forhales af hensyn til økonomisk vinding overvejer at i 

værksætte en lokal undersøgelse af dette. Forvaltningen er ikke bekendt med, at der på 

voksensocialområdet føres en sådan praksis og hilser en evt. undersøgelse velkommen. 

Rådet fortæller, at der er eksempler på for lange sagsbehandlingstider og dårlig kvalitet i 

sagsbehandlingen i de sager, som de møder i det daglige. 

Rådet påpeger, at der i borgerrådgiverens rapport også kigges på, om afgørelser er 

helhedsorienterede, og at der er et forbedringspotentiale her.  
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3.  Landsmøde i Rådet for Socialt Udsatte (15 min.) 

v. Danny, Leni og Henning 

Beretning fra landsmødet i Rådet for Socialt Udsatte. 

Leni og Henning aflægger beretning. På landsmødet var der blandt andet fokus på 

demokratisk ulighed, og der blev erfaringsudvekslet mellem rådene.  

Leni afviklede et valgmøde i SIND inspireret af en metode, som blev præsenteret på 

årsmødet.  
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4.  Nødovernatning for hjemløse (15 min.) 

v. Gitte Dueholm 

Der er fortsat en udfordring med at finde nødovernatning til hjemløse i de kolde 

vintermåneder. Dog er antallet med nødovernatningsbehov lavere end sidste år. Kafé Klaus, 

Røde Kors m.fl. arbejder på at finde en løsning, men er ikke lykkedes med at finde et lokale 

til formålet. Rådet drøfter mulige næste skridt fx at indrykke en avisannonce, kontakte det 

politiske udvalg med henblik på at udvide netværket, der kan bidrage til at finde en 

lokaleløsning.  

Derudover vil de tage kontakt til vandrehjemmet om et muligt samarbejde. Rådet er 

opmærksom på, at det vil kræve, at de kan skaffe midler til formålet.  

Sidste års anvendelse af Festivalhøjskolen, som var lukket for elever pga. coronapandemien, 

er ikke en mulighed i år.  

Kafé Klaus vandt tidligere på året et shelter i en Hus Forbi konkurrence, men Roskilde 

Kommune kunne ikke finde en egnet placering af shelteret, hvilket betød, at det måtte 

opgives. Udsatterådet udtrykker ærgrelse over, at denne mulighed ikke blev realiseret.    
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5.  Status på sagen om nedrivning af Bambusgården (15 min.) 

v. Gitte Dueholm 

Udsatterådet har sendt et brev til Boligselskabets Sjællands direktør, som har sendt svar 

retur. Svaret går på, at boligselskabet pt. afventer et møde med borgmesteren og 

udvalgsformanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget d. 1. december.  

Udsatterådet henstiller til, at kommunen stiller et værested til rådighed for brugerne af 

Bambusgården, såfremt boligforeningen ikke finder en løsning, der kan erstatte 

Bambusgården. Udsatterådet påpeger, at nedrivningen af Bambusgården berører en gruppe 

mennesker, som har deres primære sociale liv der, og at Bambusgården derfor udgør et 

vigtigt socialt mødested. Det er Udsatterådet erfaring, at afskæring fra socialt netværk vil 

forværre psykosociale problemer.  
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Ifølge rådet er friluftsfolkets værested ved Ringen ikke et reelt alternativt. 

6.  Eventuelt  

Proces for valg til Udsatteråd  

Iben orienterer om processen og sender information ud på mail til alle rådets medlemmer. 

Iben henviser til, at man kan finde information på hjemmesiden www.roskilde.dk/udsatteråd.  

Dialogmøde med Roskilde Bibliotek 

Gitte orienterer om, at hun har været til møde med Roskilde Bibliotek om muligheder for 

samarbejde mellem biblioteket og Kafé Klaus. Gitte havde en positiv oplevelse af miljøet på 

biblioteket og muligheden for fremskudt hjælp til nemid mv.   

 

http://www.roskilde.dk/udsatteråd

