Dagsorden

Forum:
Tid:
Sted:

Udsatterådet
15. april 2021 kl. 17 – 17.30
Virtuelt møde via Zoom

Deltagere: Jette Nyboe, Nina Gustavussen, Ulla Bektas, René Meyrowitsch,
Diana Vang, Jannie Hansen, Lisbeth Andersen, Sanne Graffe,
Søren Mogensen, Allan Høyer, Helge Bo Jensen og Berit Berrig
Afbud:
Referent: Carina Kofoed

Beslutningspunkter

Dato: 7. april 2021
Sags nr.:00.22.00-A00-10-20
Sagsbehandler: cks

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Sagsfremstilling:
Endelig godkendelse af referat fra møde den 3. december 2020 samt
godkendelse af dagsorden til dette møde.
Bilag:
Referat fra møde den 3. december 2020

2. Godkendelse af regnskab 2020
Sagsfremstilling:
Udsatterådets skal godkende regnskabet for 2020.
Bilag:
Regnskab 2020

3. Godkendelse af budget for 2021
Sagsfremstilling:
Udsatterådet skal drøfte og beslutte hvordan budgettet skal bruges i 2021. Ud
fra tidligere drøftelser i rådet samt en henvendelse fra Cecilie fra
Bisidderprojektet om en bærbar PC og mobiltelefoner, er der lavet udkast til
denne fordeling.
Bilag:
Budget 2021

4. Godkendelse af Årsberetning 2020

BØRN, SUNDHED &
VELFÆRD

Sagsfremstilling:
Udsatterådet skal forholde sig til indholdet i Årsberetning 2020 og komme med
eventuelle rettelser.
Herefter skal Udsatterådet godkende Årsberetning 2020.

Strategi & Udvikling - Voksne
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Bilag:
Årsberetning 2020 fremsendes 13. april 2021.

Orienteringspunkter
5. Kort orientering om igangværende opgaver
Sagsfremstilling:
Udsatterådet skal forholde sig til de igangværende opgaver og komme med
eventuelle tilføjelser.
•

Gladpakker, som nu hedder madpakker
I starten af 2021 brød bestyrelsen i Stop Spild (lokalt) Albertslund med
den landsdækkende forening Stop Spild (lokalt) og dannede en ny
lokalforankret forening Overskud i Albertslund. De to foreninger deler
den gamle Nordea bygning, så Overskud har overetagen og Stop spild
(lokalt) Albertslund har underetagen. Gladpakkearbejdet samarbejder
nu med Overskud, men under det nye navn Madpakker, da det gamle
navn er nyttet til Stop Spild (lokalt). Samarbejdet om Madpakker er
fortsat godt.
Madpakkeuddelingen og leveringen er fortsat under Corona sikrede
vilkår under hele nedlukningen, så der er stadig to ugentlige uddelinger
fra lokalet og en ugentlig levering til bopælen. Al uddeling foregår
udendørs, og alle der henter, står i kø med to meters afstand. Alle både
frivillige og borgere bærer mundbind, og der står håndsprit fremme.
Der kommer jævnligt nye henvendelser om at få tildelt en Madpakke.
Enkelte er stoppet eller holder pause. Årsagerne kan være flytning, at
man ikke er tilfreds med maden, indlæggelser, længevarende besøg
hos familie. Pr. 28.3. fik 60 husstande med 96 voksne og 31 børn
uddelt Madpakker. I 33 husstande er der to eller flere beboere og i 27
husstande er der en beboer.
Udsatterådet besluttede at give alle gladpakke frivillige fik en gavekurv
til kr. 200,-. Den blev afleveret med en håndskrevet tak for indsatsen i
2020 og god jul. Alle blev meget glade for anerkendelsen.

•

Bisidning og økonomisk rådgivning
Seks frivillige har nu alle været på et 3-timers virtuelt kursus i forrige
uge. Den første borger har henvendt sig om få en frivillig bisidder, og
borgeren og en frivillig har været til det første møde sammen i
kommunen. Cecilie har lavet en film til frivilligcenter Albertslunds
facebookside for at sprede viden om tilbuddet. Filmen er delt flittigt, og
der er nu over 2000, der har set den. Derudover har der været bragt en
artikel i Albertslund Posten om tilbuddet og Cecilie har rakt ud til både
ABC, jobcenteret og Opstandelseskirken. Der er printet 70 eksemplarer
af en folder, der fortæller om tilbuddet, og som bliver delt ud med
Madpakkerne.

•

Tandpleje for udsatte grupper
Punktet blev behandlet på SUS mødet den 25.3. Det blev besluttet at
kontanthjælpsmodtagere mv. med udfordringer ud over dårlig økonomi
kan få behandlet deres tænder i den udvidede sociale tandpleje. En
uddybning af beslutningen kan læses i referatet –
link: https://albertslund.dk/politik/dagsordener-ogreferater/?agendaId=1410&agendaType=Referat
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•

Støttebreve til to projekter i Frivilligcenteret
Udsatterådet har sendt to støtteerklæringer til to projekter, som
Frivilligcenteret har søgt penge til. Det drejer sig om projektet På
Sporet, som er en fortsættelse af Bisidder og økonomisk rådgiver
projektet. Det andet projekt, Tank Op, er et projekt der vil støtter socialt
udsatte med etnisk baggrund med hverdagsadministration, jobsøgning,
sprogudvikling. Der er endnu ikke modtaget besked om pengene er
bevilget.

•

Kommentarer til SUS
Der er sendt kommentarer til SUS’s møder i januar, februar og marts.
Emnerne vi har kommenteret er: tandbehandling, brug af gavekort i den
sociale stofmisbrugsbehandling, forlængelse af forsøgsordningen med
socialt frikort, orientering om status på projekt bisidning og økonomisk
rådgivning

6. Eventuelt
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