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Udsatterådets møde torsdag den 6. 
oktober 2022 kl. 16-18 Rådhuset, 
Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, 
mødelokale 3A 

Deltagere på dagens møde: 

Afbud eller X 

Mia Kristina Hansen (Foreningen for børn med angst) Afbud 

Gitte Dueholm (Kafé Klaus) X 

Jørgen Berger Aafalk Afbud 

Leni Grundtvig Nielsen (SIND og Lænken) X 

Poul Struve Nielsen (Roskilde Lejerforening) X 

Sophie Zeeb Afbud 

Gert Petersen X 

Elsebeth Gravgaard X 

Sanne Juul Rasmussen Afbud 

 

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 

  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Tilskud til tandbehandling 

3. Budgetforlig 2023  

4. Hjemløsetælling 2022 

5. Status på Bambusgården 

6. Punkter til dialogmøde med BSU 

7. Eventuelt  
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1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Tilskud til tandbehandling  

Opfølgning v. forvaltningen fra sidste møde vedrørende en konkret arbejdsgang for 

tilskud efter §82 samt for socialtandplejen (§134a), og herunder hvor udbredt brugen af 

socialtandpleje er i Roskilde Kommune.  

 

Kriterierne for at kunne modtage tilskud til tandbehandling er beskrevet på kommunens 

hjemmeside: Læs mere om kriterierne for at kunne modtage tandbehandling her.  

 

Forvaltningen præsenterede følgende procedure for ansøgning: 

 

Akut behov for tandbehandling (over 30 år) 
 Hvis du lever op til kriterierne har du ret til dækning af 65 % af regningen. Dvs. at 

du blot kan få foretaget den akutte behandling.  

 Hvis behov for yderligere dækning dvs. egenbetaling (600 kr. + 35% af regningen) 
skal der indgives en ansøgning til kommunen enten digitalt eller mundligt pr. 

telefon. Her giver kommunen tilsagn til smertelindring. Dvs. at du kan tage til 
tandlæge og få smertelindring + en tid til behandling 1-2 dage efter.  

 Hvis du på forhånd ved, at du også vil søge om egebetaling til tandbehandling, 
kan du altid søge via den digitale selvbetjening, telefonisk henvendelse ol. Hvis 

du har behov for akut tandbehandling kan du få tilsagn til at udfører den akutte 

behov, du bliver gjort opmærksom på, at når vi behandler din ansøgning og den 

økonomiske beregning viser, at du selv har mulighed for at afholde udgiften, vil 
du få et afslag på din ansøgning om egenbetaling. Du vil derfor selv skulle afholde 

udgiften til egenbetaling. Hvis derimod den økonomisk beregning viser, at du 
ikke selv har mulighed for at afholde egenbetaling, vil du få en bevilling på hele 

udgiften. Vi har pt en sagsbehandlingstid på op til 8 uger på Enkeltydelser.  Hvis 

du får foretaget behandlingen pba. tilsagnet og kommunen, når de vurderer 

sagen, kommer frem til, at du selv har mulighed for at betale din egenbetaling, så 

vil du ikke få det dækket (600 kr. + 35% af regningen). 
 Hvis tandlægen foreslår yderligere behandling efter første akutte behandling 

tandlægen, så laver tandlægen et prisoverslag. Hvis overslaget er over 10.000, så 
skal det godkendes af kommunen inden behandlingen påbegyndes.  

Ikke akut behov 
- Der indgives en ansøgning, hvor kommunen udregner egenbetalingen som evt. 

kan bevilliges efter en individuel vurdering.  

Udsatterådet bemærker, at det er væsentligt, at borgere ved, hvilket nummer de kan 

kontakte kommunen på, og at der er en effektiv omstilling til den rette enhed. Rådet gør 

også opmærksom på, at der kan være lang ventetid på at få behandlet sin ansøgning, 

hvilket kan have den konsekvens, at nogen risikerer at frafalde behandlingen.  

 

https://www.roskilde.dk/da-dk/service-og-selvbetjening/borger/job-og-ledighed/skal-du-ansaettes-pa-saerlige-vilkar/okonomisk-hjaelp-i-saerlige-tilfaelde/
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Angående socialtandpleje, så har forvaltningen har indhentet beretning fra 

overtandlægen. 24 borgere har været tilknyttet siden ordningen blev implementeret i 

juli 2020. Ordningen er for særligt socialt udsatte tilknyttet væresteder og herberg i 

kommunen. Forskellige enheder på socialområdet kan visitere til socialtandplejen, det 

gælder: CAS, akutvisitatorer i voksenservice og udgående team (§99). 

 

De 24 borgere, der har været tilknyttet socialtandplejen, er primært visiteret via CAS. 

Behandlingerne har typisk været af akut og funktionsopbyggende karakter (fx 

reetablering af tandsæt). Behandlingen er uden omkostninger. Tilbagemeldingen er dog, 

at det kan være en udfordring at fastholde borgerne i at gennemfører et helt 

behandlingsforløb, når først smertelindringen er fuldført.   

 

Rådet spørger ind til, om kommunen lever op til tilgængelighed hos tandlæger jf. 

Handicapkonventionen.  

 

Forvaltningen svarer, at kommunen i aftaler med leverandører forpligter sig på, at 

minimum én leverandør skal være tilgængelig for kørestolsbrugere.  

 

3. Budgetforlig 2023  

Udsatterådets kommentar til forlig vedr. midler beskæftigelsesindsatsen for de mest 

udsatte i Roskilde Kommune v. Gert Petersen. 

 

Gert beretter om forhandlinger ifm. budget 2021, hvor der var planlagt at nedbringe 

budgettet på jobområdet med 2,4 mio. Enhedslisten fik forhandlet en aftale, hvor de 2,4 

mio i stedet skulle gå til en styrket beskæftigelsesindsats for udsatte. Denne aftale blev 

ikke nedskrevet. Det har været på tale, at midlerne skulle prioriteres fra en risikopulje. 

Rådet vil følge op på, hvorvidt Enhedslisten udspil effektueres.  

 

Udsatterådet har i øvrigt afgivet et positivt høringssvar til budgetforliget.  

 

Udsatterådet spørger til, hvordan jobområdet vil blive ramt af besparelser ifm. budget 

2023.  

 

Forvaltningen kan udelukkende referere til den offentlige høring af budgettet. Heraf 

fremgår det, at der lægges op til reduktioner som følge af; nedlæggelse af advisory board 

for socialøkonomi (en pulje som uddeles ti projekter); nedlæggelse af vakant 

mellemlederstilling samt konjunkturtilpasninger som konsekvens af den lave ledighed.  

 

Forvaltningen fremhæver, at det er positivt, at der er afsat midler til etableringen af et 

nyt jobhus, hvor indsatser - udover at være lagt sammen organisatorisk- også ligger 

fysisk sammen (det forhenværende Fønix og Pulsen).  

 

Et rådmedlem opfordrer til, at de ni psykologer, der er ansat i Jobhuset, kommer flere til 

gavn, da der generelt er mangel/lang venteliste på psykologhjælp.  
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4. Hjemløsetælling 2022  

Udsatterådet drøfter udviklingen i antallet af hjemløse jf. VIVEs hjemløsetælling 2022 

behandles som en sag på BSU mødet den 5. oktober.  

 
I Roskilde Kommune registreres en stigning i hjemløshed fra 69 personer i 2019 til 75 
personer i 2022 (se tabel 1). Samtidig er antallet af borgere i hjemløshed i Rokilde 
Kommune pr. 1.000 indbyggere 0,8, hvilket er lavere end gennemsnittet på landsplan og 
i Region Sjælland.    
 
Der ses samme tendens i Roskilde Kommune, som på landsplan, hvor antallet af personer 
på Herberger er steget, mens antallet af gadesovere er faldet (se tabel 2). 

 
 ≤ 17 år  18-24 år  25-29 år  30-39 år  40-49 år  50-59 år  ≥ 60 år  I alt  

2022  0  16  12  20  11  13  3  75  

2019 3 10 15 13 13 9 6 69 
Tabel 1: Antal personer i hjemløshed uge 6, 2022, hjemmehørende i Roskilde Kommune, fordelt på 
aldersgrupper. 
 

Hjem-
komm
une 

Gade
n 

Nat-
varme-

stue 

Her-
berg 

Hotel Famili
e/ 

venner 

Udslus
-nings-
bolig 

Krimi-
nal-

forsorg 

Hospi
-tal 

Ande
t 

Uop-
lyst 

I alt 
2022 

2022 9 1 20 1 16 0 0 1 2 25 75 

2019 14 1 9 0 31 0 2 0 3 10 69 

Tabel 2: Antal personer i hjemløshed uge 6, 2022, hjemmehørende i Roskilde Kommune, fordelt på 
hjemløshedssituation. 

 

Forvaltningen er særligt optaget af aldersgruppen 30-39 år, hvor der er i antallet af 

hjemløse. Derudover er forvaltningen optaget af, at der er sket en stigning i antallet på 

herberg.  

 

Rådet mener, at antallet giver anledning til at forvaltningen og politikerne iværksætter 

en hjemløseplan i Roskilde Kommune med Housing First som et bærende element i 

indsatsen for hjemløse. Rådet understreger at housing first tilgangen er en 

helhedsorienteret tilgang, som ikke kun handler om at skaffe boliger men også støtte til 

sundhed, beskæftigelse, behandling mv.  

 

Rådet gør opmærksom på, at den politiske aftale om hjemløsereformen, så frem den 

effektueres, vil give mere vidde rammer for at udskrive borgere fra forsorgshjem. Derfor 

er det vigtigt, at kommunen kun udskriver borgere, hvis der er et ordentligt alternativ 

for den enkelte.  
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Et rådmedlem påpeger, at kommunen med fordel kan skele til Frederiksberg kommune, 

som har haft succes med at nedbringe antallet af hjemløse.  

 

Rådet udtrykker bekymring for, at en langvarig energikrise vil medfører risiko for, at 

flere bliver hjemløse.  

 

Rådet orienterer om, at en gruppe bestående af Røde Kors, Baptistkirken og 

Kirkens Korshær/Kafé Klaus er i gang med at planlægge nødovernatning til 

vintermånederne. Rådet ønsker, at det politisk tages stilling til, hvor meget aktørerne 

kan hjælpe brugere af Kafé Klaus, som ikke er Roskilde borgere. Muligheden for at 

kunne tilbyde nødovernatning er båret af frivillige og Kafé Klaus.  

 

Pause  

 

5. Status på Bambusgården  

v. Danny Pedersen  

 

Danny beretter om, at en af de tidligere bruger af Bambusgården har taget ophold på en 

bænk på stationen. De øvrige brugere har lavet et sted kaldet ”pallerne” lige ved 

børnehaven og et ”toilet” i buskene. Dette er til gene for særligt de børn og forældre fra 

børnehaven, som er beboere i området. 

  

Bambusfolkene og det byggefirma, der arbejder på områdefornyelsen, har lavet en aftale 

om, at de midlertidig kan sidde et overdækket sted.  

 

De tidligere brugere af Bambusgården afventer, at der politisk bliver taget stilling til 

deres situation. Udvalgsformand Merete Dea Larsen var på vegne af BSU ude og tale med 

brugerne for at høre om deres oplevelse af situationen og få et bedre kendskab til 

gruppen. På mødet udtrykte gruppen et behov for at samles, og de fortsat vil forsamle sig 

uagtet om der kommer en løsning eller ej.  

 

Rådet mener, at det er godt, at der er fokus på sagen, og at den bliver undersøgt nærmere. 

Rådet har i deres høringssvar til budgetforliget opfordret til, at der afsættes et beløb til 

opførelse af nyt opholdssted, samt at de mener, at det er kommunens ansvar at finde et 

alternativ.  

 

 

6. Punkter til dialogmøde med BSU  

BSU mødet den 2. november, hvor dialogmødet er fastlagt til at være er blevet rykket til 

den 8. november. Rådet anmoder om at rykke dialogmødet til BSU mødet den 30. 

november og at mødets varighed udvides fra en halv time til tre kvarter. Forvaltningen 

undersøger, om det er muligt.  
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Rådet har følgende punkter til dialogmødet: 

- Én indgang  

- Hjemløseplan og alternative borformer (fx tiny houses)  

- Bambusgården  

 

7. Eventuelt  

Borgerrådgiver Tobias Dorph deltager på næste rådsmøde d. 10. november. Som 

forberedelse sender rådet de punkter, de ønsker at drøfte.   

 

Sekretærfunktionen vil fremover også omfatte, at der sendes en briefing ud om sager på 

BSU og teknik- og miljøudvalget, som Udsatterådet kunne have interesse i at være 

høringspart i.  

 

Der bestilles varm mad på mødet den 10. november som afslutning på året.  

 

 

 

 


