
 

 

 

 

 

 

 

Udsatterådet - Ordinært møde 

Dato: Onsdag den 12. maj 2021 kl. 16-18.  

Sted: På Rådhuset, Rådhusbuen 1 mødelokale 2B 

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

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

Elsebeth Gravgård (Bedre Psykiatri) 

Danny Pedersen  

Jørgen Berger Aafalk 

Fra forvaltningen: 

Christine Vendel Jensen (socialchef) 

Tina Boel (områdeleder) 

Iben Borup Løvschall (referent) 

Afbud:  

Gitte Dueholm (Kafé Klaus, Samarbejdsforum for udsatte) 

Poul Struve Nielsen (Hus Forbi) 

Fie Maria Bondesen 

Kent Verner Knudsen  

Carsten J. Larsen (Sand) 

Sophie Zeeb  

 

Dagsorden 

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

v/ Henning 

Der blev byttet rundt på punkt 3 og 5. 

2.  Orientering om vedtægtsændring (5 min.) 

Christine orienterer om, at Udsatterådets anmodning om vedtægtsændringer er blevet 

godkendt i Byrådet. Se sagen og de nye vedtægter her: https://www.roskilde.dk/da-

dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/byradet/2021-04-28-17-00-4593/  

Diæter vil blive udbetalt én gang årligt ved udgangen af året.  
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3.  Rådets input til bibliotekspolitikken (45 min.) 

v/ Christian Laursen, Kultur- og Fritidsforvaltningen 

Christian præsenterer Roskilde Kommunes bibliotekspolitik, som blev godkendt af Byrådet 

sidste år og deler indsigter fra en ny undersøgelse af folkebibliotekets betydning for borgerne i 

Danmark. Roskilde Bibliotekerne vil med afsæt i bibliotekspolitikken have et særligt fokus på 

indsatser målrettet børnefamilier, socialt udsatte og unge.  

Udsatterådet hilser det velkomment, at Roskilde Bibliotekerne har fokus på udsatte borgere.  

Udsatterådet videregiver eksempler på situationer, hvor en landevejsrider og borgere ramt af 

hjemløshed er blevet afvist fra biblioteksarealer.   

Christian tager på vegne af Roskilde Bibliotekerne eksemplerne til efterretning og forklarer, at 

de arbejder med medarbejdernes tilgang og kompetencer, idet bibliotekarens traditionelle rolle 

er under udvikling.  

Rådet og Roskilde Bibliotekerne drøfter væsentligheden af, at udsatte borgere ikke dømmes på 

forhånd, fordi de eksempelvis har en anderledes adfærd eller stil. Det fremhæves, at udsatte 

borgere skal ses som medborgere, og at alle skal behandles lige. Samtidig skal der tages hånd 

om situationer, hvor borgeres adfærd eller hygiejnestandard er til gene for andre 

biblioteksbrugere. Adspurgt om, hvordan personalet klædes på til at håndtere sådanne 

situationer, forklarer Christian, at bibliotekspersonale i 2018 var på et kursus om 

konfliktnedtrapning og udadreagerende borgere. Kurset opfriskes en gang årligt.  

Udsattrådet påpeger, at der for nogle borgere kan være barrierer for at benytte 

biblioteksrummet fx hvis man lider af angst. 

Christian forklarer, at der allerede er tiltag i gang, hvor biblioteket er udgående og opsøgende. 

Der er blandt andet samarbejder med bosteder og almene boligforeninger.  

Rådet mener, at der er potentiale for endnu mere opsøgende og udgående arbejde fx i tilbud til 

mennesker med psykiske sårbarhed.  

På socialområdet er der aktuelt et projekt i gang om, hvad musik kan betyde i en 

recoveryproces, men det kunne også være interessant at undersøge, hvad litteratur kan 

betyde. Der endvidere som et led i socialstrategien fokus på at blive bedre til at hjælpe 

mennesker med psykiske vanskeligheder eller handicap til at blive en del af almene 

fællesskaber. 

Rådet og Roskilde Bibliotekerne drøfter, at bibliotekerne ved i større omfang at favne udsatte 

borgere bidrager til at udfordre normalitetsbegrebet. Det vil sige, at det ikke er udsatte borgere, 

der skal tilpasse sig biblioteksrummet men i høj grad også øvrige biblioteksbrugere, der skal 

anerkende mangfoldigheden af mennesker, der benytter bibliotekerne.  
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Rådet påpeger, at medlemmer af rådet også kan have en rolle i at formidle om bibliotekets 

muligheder og også være med til at give medarbejderne indsigt i målgruppen. Det kan fx være 

ved at deltage i et personalemøde eller invitere de ansatte ud og møde nogle udsatte borgere i 

deres miljøer. 

Christian tager rådets input til efterretning og understreger, at tanken er, at biblioteket ikke skal 

betragtes som et fysisk rum, men at biblioteket skal være til stede i de miljøer, hvor folk 

kommer, frem for at folk udelukkende skal opfordres til at bruge bibliotekets fysiske huse.  

Rådet vil invitere Roskilde Bibliotekerne med til årets udsattemesse.  

Christian takker på vegne af Roskilde Bibliotekerne for Udsatterådets input. 

Link til politikken: 

https://www.roskildebib.dk/sites/roskilde.ddbcms.dk/files/files/news/bibliotekspolitik_for_roskild

e_kommune_2020_final.pdf 

Link til ny undersøgelse af folkebibliotekets betydning for borgerne i Danmark: 

https://centralbibliotek.dk/sites/default/files/dokumenter/Folkebibliotekets_betydning_for_borg

erne_i_Danmark_Rapport.pdf 

 

4.  

PAUSE (10 min.) 

 

5.  Status på analyse af tidssvarende botilbud og boliger til hjemløse (15 min.) 

v. Christine Vendel Jensen  

Christine orienterer om, at forvaltningen og samarbejdspartnere (bl.a. pårørenderåd og 

repræsentanter fra Udsatterådet og Handicaprådet) har gennemgået udvalgte botilbud med 

henblik på at vurdere, hvorvidt de fysiske rammer er tidssvarende.  

Se analysen af botilbuddene her: https://www.roskilde.dk/da-dk/demokrati-og-

indflydelse/dagsordener-og-referater/beskaeftigelses-og-socialudvalget/2021-05-06-16-30-

4595/  

På BSU-mødet i juni skal forvaltningen komme med bud på forskellige moderniseringsscenarier 

og tilhørende økonomi. 

Christine redegør for den politiske proces, der er er mundet ud i en politisk vedtaget standard 

for tidssvarende boliger på socialområdet. Der findes ikke en national standard for området. 

Udover standarder for selve boligen og arealet omkring boligen (fx adgang til grønt område, 

eget toilet mv.), er der også tænkt ind, hvordan de fysiske rammer bedst understøtter brugen af 

personaleresurser.  
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Se de vedtagne standarder her: https://www.roskilde.dk/da-dk/demokrati-og-

indflydelse/dagsordener-og-referater/beskaeftigelses-og-socialudvalget/2021-04-15-16-30-

4567/  

 

Rådet fremhæver, at det er vigtigt at de fysiske rammer afspejler, at behov kan varierer fra 

beboer til beboer. Derudover påpeger rådet, at de forskellige typer fysiske rammer, de 

eksisterende botilbud har, kan appellere til forskellige målgrupper. Fx kan alder spille ind på 

forventningerne til en bolig, samt hvor længe man skal bo der (kortere vs. længerevarende 

ophold). Rådet fremhæver endvidere beliggenhed som en væsentlig faktor.  

 

Rådet understreger vigtigheden af, at beboerne på botilbuddet bliver inddraget i forbindelse 

med en eventuel modernisering for at høre, hvad de mener er vigtigt. 

 

Rådet påpeger, at vi skal være opmærksomme, at vores standarder er på niveau med den 

standard, der er for tilbud til andre målgrupper, så udsatte borgere ikke stilles ringere.  

 

 

6.  Status på arbejdet med udsattepolitik (15 min.) 

v/ Henning Bentzen  

Arbejdsgruppen har på baggrund af den involverende proces udarbejdet et politikoplæg med 

tilhørende baggrundspapirer, hvor temaerne i politikken er beskrevet mere dybdegående. 

Oplæg og baggrundpapirer bliver rundsendt og for derefter at blive sendt til Beskæftigelses- og 

Socialudvalget.  
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7.  Dato for dialogmøde med BSU (10 min.) 

Rådet skal tage stilling til, hvornår det årlige dialogmøde med BSU skal ligge. 

Rådet ønsker, at mødes med BSU enten i forbindelse med BSU-mødet den 19. august eller 6. 

september. Forvaltningen følger på dette.  
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8.  Eventuelt 

Der orienteres om, at rådet har haft møde med borgerrådgiveren og den nye borgerrådgiver, 

som endnu ikke er tiltrådt. 
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