
 

 

 

 

 

 

Udsatterådet - Ordinært møde 

Dato: Onsdag den 9. februar kl. 16-18  

Sted: Rådhuset, Rådhusbuen 1, mødelokale 1A 

Deltagere: 
Danny Pedersen 

Mia Kristina Hansen (Foreningen for børn med angst) 

Kirsten Colding (Bistedet) 

Gitte Dueholm (Kafé Klaus) 

Jørgen Berger Aafalk 

Leni Grundtvig Nielsen (SIND og Lænken) 

Poul Struve Nielsen (Roskilde Lejerforening) 

Sophie Zeeb 

 

Fra forvaltningen:  

Christine Vendel Jensen, Socialchef 

Lena Kethmer, afsnitsleder i Jobcenteret (Job og Resurser) 

Iben Borup Løvschall, sekretær  

 

Afbud: 

Fie Marie Bondesen 

 

 

Dagsorden 

1.  Velkommen og godkendelse af dagsorden  

v. Christine V. Jensen 

2.  Præsentationsrunde 

Der er trådt 4 nye medlemmer ind i rådet. 

Mia Kristina Hansen som repræsenterer foreningen for børn med angst 

Kirsten Colding som repræsenterer foreningen Bistedet 

Fie Marie Bondesen som er brugerrepræsentant 

Lena Kethmer som er kommunal tilforordnet og repræsenterer Jobcenteret.  

 

De øvrige rådsmedlemmer er: 

Gitte Dueholm som repræsenterer Kafé Klaus 

Danny Pedersen som er brugerrepræsentant 

Jørgen Berger Aafalk som er brugerrepræsentant 

Leni Grundtvig Nielsen som repræsenterer SIND og Lænken 
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Poul Struve Nielsen som repræsenterer Roskilde Lejerforening 

Sophie Zeeb som er brugerrepræsentant 

Christine Vendel Jensen som er kommunal tilforordnet og repræsenterer 

socialområdet. 

 

3.  Valg af formand  

Gitte Dueholm vælges til formand. 

Sophie Zeeb vælges til næstformand. 

Beslutning 

4.  Præsentation af hvad rådet har arbejdet med det seneste år  

v. Gitte Dueholm 

Gitte fremhæver bl.a.  

- Aftale om at forvaltningen årligt udarbejder en Social Profil 

med nøgletal for udsatteområdet for de seneste 3 år. 

- Afgivelse af høringssvar blandt andet på 

beskæftigelsesområdet og kvalitetsstandarder på 

socialområdet. 

- Forslag til en udsattepolitik som er præsenteret for det 

tidligere Beskæftigelses- og Socialudvalg, og som det nye 

udvalg skal tage stilling til. 

- Udsattemessen i 2020. 

- Involvering i etablering af botilbud for borgere med 

dobbeltdiagnose. 

- Input til Boligpolitikken.  

- Tilstedeværelse på Sundhedsdagen. 

- Nødovernatning til hjemløse. 

- Involvering i Bambusgården (læserbreve og kontakt til 

boligselskab). 

- Dialog med forskellige kommunale aktører på ordinære 

møder fx jobcenterchef og chef for bibliotekerne.  

Gitte eftersender relevant materiale til de nye medlemmer. 

Orientering 

5.  Forslag til vedtægtsændringer  

Rådet drøftede tre fremsatte forslag til vedtægtsændringer;  

1) forslag om at tilføje til vedtægterne, at de to pladser til kommunalt 

tilforordnede skal fordeles, så der er repræsentation fra mere end ét 

forvaltningsområde. Baggrunden for forslaget er, at forvaltningens 

repræsentation i rådet bedst muligt afspejler de emner, rådet arbejder 

med. 

Drøftelse 

og 

beslutning 
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2) forslag om at der laves en fleksibel brugerplads. Baggrunden for 

forslaget er et ønske om at øge brugerdeltagelsen på rådsmøderne. 

3) forslag om at målgruppebeskrivelsen i vedtægterne ændres med 

udgangspunkt i målgruppebeskrivelsen i forslaget til en udsattepolitik. 

Baggrunden for forslaget er en nuancering af målgruppen og et mere 

inkluderende sprogbrug.   

Rådet bakker op om forslagene som blev godkendt med over 2/3 

tilslutning.  

Med hensyn til forslag 2 om den fleksible plads kom rådet frem til, at 

den fleksible plads skal være tilknyttet alle brugerpladserne, så den 

bruges til at invitere bredere til hver møde for så vidt muligt at sikre, 

at alle pladser er besat til det enkelte møde.  

Derudover drøftede rådet, hvordan brugerdeltagelsen i det hele taget 

kan styrkes fx via arbejdsgruppemøder eller ved at holde møder på 

steder, hvor målgruppen befinder sig bl.a. inspireret af hvordan man 

gør i Helsingør Kommune.  

Rådet drøftede også behovet for at finde suppleanter til 

brugerpladserne. 

Hvordan den fleksible brugerplads i praksis skal fungere drøftes 

videre på næste møde i rådet. 

Med hensyn til forslag 3 om målgruppebeskrivelse er der en ønske 

om at holde fast i formulering fra vedtægterne om at ”udfordringer 

forhindrer dem i at leve det liv, de ønsker”. Derudover efterspørges 

en formulering som inkluderer børn og unge i udsatte positioner i 

målgruppen.  

Gitte arbejder videre med formuleringerne i målgruppebeskrivelsen 

og sender en version ud til medlemmerne i starten af næste uge.  

6.  

PAUSE   

7.  Forsinket indstilling til brugerplads  

Forvaltningen har modtaget en indstilling til en brugerplads i rådet 

efter ansøgningsfristen var overskredet, og den politiske behandling 

af sagen om udpegning til rådet var gået i gang. Rådet skal tage 

stilling til, om kandidaten skal indstilles til den ubesatte brugerplads, 

Beslutning 
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eller om rådet ønsker en anden tilgang til at besætte pladsen fx i 

forbindelse med oprettelse af en fleksibel plads. 

Rådet bakker op om at få besat den sidste brugerplads. En 

besættelse af pladsen forhindrer ikke tiltaget med den fleksible plads. 

Punktet afledte en drøftelse af, hvordan der kan laves mere 

opsøgende arbejde for at involvere målgruppen af mennesker i 

udsatte positioner, og herunder hvilke muligheder målgruppen har for 

at opsøge socialt samvær i Roskilde. Sidstnævnte kan eventuelt 

drøftes videre i forbindelse med fremlæggelse af Den Sociale Profil, 

hvori der er en oversigt over aktiviteter og tilbud for målgruppen. 

8.  Møderække i 2022  

Det aftales, at møderne skal ligge i tidsrummet 16-18, og at onsdage 

skal undgås. Møderne skal planlægges, så følger møder i 

Beskæftigelses- og Socialudvalget samt budgetproces.  

Rådet vil gerne orienteres om, hvornår budgetprocessen går i gang, 

så de kan holde øje på kommunens hjemmeside om høringer af 

budgetforslag.  

Iben sender en mødeplan ud til godkendelse.  

Drøftelse  

9.  Eventuelt 

Repræsentant for Bistedet fremsætter ønske om at udvide brugen af 

dialektisk adfærdsterapi i Roskilde Kommune pba. af gode erfaringer 

med forløb for brugere af Makers Corner.  

Christine vil drøfte ambulante tilbud i psykiatrien med ledende 

overlæge fra Psykiatri Øst. 

Repræsentant for Roskilde Lejerforening fortæller om en ny 

kampagne i Hus Forbi med en kunstinstallation, der skal skabe 

opmærksomhed om de mest udsatte brugere i psykiatrien i 

forbindelse med de politiske forhandlinger om Psykiatriplanen.  

Det forslås, at Psykiatriplanen drøftes på et møde i rådet. 

Repræsentant for Kafé Klaus fortæller om et samarbejde med 

foreningen Blossom, som laver aktiviteter for udsatte kvinder i Kafé 

Klaus’ lokaler. Foreningen inviteres med til et møde for at fortælle om 

deres arbejde.  
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Et medlem spørger ind til, hvordan det er gået for personer i 

hjemløshed i forbindelse med at stemme til kommunalvalget. Dette 

skal være et fokus til det kommende folketingsvalg. 

 


