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Rådets sammensætning  
Rådet er bredt sammensat af forskellige repræsentanter, der alle har en viden og indsigt i socialt 

udsattes levevilkår. Den brede sammensætning skal sikre, at der er så mange vinkler på dét at være 

socialt udsat som muligt.     

 

Rådets medlemmer pr. 1. marts 2020 

1. Johnny Rasmussen, Formand 

2. Mette Guul, KFUK´s Sociale Arbejde, Reden Odense - Næstformand 

3. Bjarne Christensen, Sind Fyn 

4. Marianne Kragmann, KFUM’s Sociale Arbejde, Café Paraplyen  

5. Kaj Skjølstrup, Kirkens Korshær Odense  

6. Er ved at udpege ny repræsentant, SAND 

7. Kim Balsløv, Psykiatrisk Afdeling OUH  

8. Lenna Vogn Petersen, University College Lillebælt  

9. Per Franch, Fyns Politi  

10. Jens Pilholm, Civica 

11. Kirsten Mærsk, Det Grønlandske Hus 

Rådet sekretariatsbetjenes af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ved konsulent Martin Holm 

Strømkjær.  

Rådets arbejde  
Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for de socialt udsatte og sørge for, at de høres i den 

kommunale virkelighed og de mange beslutningsprocesser. Udsatterådet interesserer sig for alle 

områder vedrørende udsatte, enten aktuelle forhold eller ved løbende at følge udviklingen på ud-

valgte områder.  

Der er enighed på tværs af udsatterådet, Rådmanden i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og 

selve forvaltningen om, at de største effekter af Udsatterådet opnås ved at rådet aktivt selv kan tage 

sager op, samt at rådet generelt involveres så tidligt som muligt i beslutningsprocesser, fremfor 

”blot” at afgive høringssvar til sidst i en proces. Odense Kommune nedsatte i sommeren 2007 det 

første lokale råd for socialt udsatte i Danmark. Efter hvert kommunalvalg sammensættes et nyt råd, 

som sidder i en 4-årig periode. Det nuværende råd blev nedsat af Rådmanden for Beskæftigelses- 

og Socialforvaltningen i foråret 2018.  



 
2 

 
 

Årets gang i rådet 
Nedenfor en oversigt over de ordinære møder og høringer, der har været i udsatterådet i 2019. 

Udover nedenstående har udsatterådet løbende været i tæt dialog med Beskæftigelses- og Social-

forvaltningen og deltaget og givet udsatteområdet en stemme i forskellige relevante møder og kon-

ferencer lokalt, regionalt og nationalt. Herunder bl.a. det årlige møde med Beskæftigelses- og Soci-

aludvalget, arrangementer arrangeret af det nationale Rådet for Socialt Udsatte samt Brugernes 

Bazar i Odense.   

 

Ordinære møder i rådet 

Der har været afholdt fire ordinære møder (27. februar, 27. maj, 22. august og 21. november) 

På møderne deltager rådsmedlemmer, rådets sekretær og den ansvarlige chef fra Jobrehabilite-

ringsområdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Derudover er der ofte oplæg af og efterføl-

gende drøftelse med relevante gæster på møderne. På møderne drøftes borgerhenvendelser, aktu-

elle sager fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, aktuelle temaer, problemstillinger, ideer mv. 

ift. socialt udsatte.  

 

Høringer 

Udsatterådet har i perioden givet høringssvar på følgende: 

• Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling 

• Den kommunale værestedsindsats  

• Odense Kommunes tværgående Sundhedspolitik  

• Odense Kommunes Pårørendepolitik 

• Individuel og gruppebaseret støtte til unge mellem 18-29 år 

• Handleplanskatalog for strategi for mødet med borgeren  

• Egenbetaling for borgere i midlertidige og længerevarende botilbud 

• Egenbetaling for borgere i efterværn 

• Borgerinddragelse i Odense Kommune  

• Magtanvendelser på voksenområdet 2018 
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Dialogmøde med Beskæftigelses- og Socialudvalget  
 

En gang årligt mødes udsatterådet med Beskæftigelses- og Socialudvalget. På mødet har udvalget 

og udsatterådet en dialog om udsatteområdet i Odense. Dialogen tager udgangspunkt i de emner, 

som udsatterådet på forhånd vælger at dagsordensætte til mødet.  

Nedenfor fremgår emnerne, som udsatterådet har dagsordenssat for dialogmødet d. 28. april 

2020.  

1. Serviceniveau til udsatte ved nye snitflader: Får udsatte borgere minimum samme service-

niveau, når der laves nye snitflader mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæfti-

gelses- og Socialforvaltningen?  

 

2. Balancen mellem socialpolitik og beskæftigelsespolitik: Er der den rette balance mellem 

socialpolitik og beskæftigelsespolitik for udsatte? Det er uværdigt når socialt udsatte skal 

afprøves i diverse ting, hvor de render rundt fra tue til tue uden reel fremtidsudsigt på job-

markedet. Omvendt er det også uværdigt med borgere, der parkeres på en pension, hvor 

de med den rette støtte godt kunne have en rolle på et arbejdsmarked.  

 

3. Billige boliger: Byen udvikler sig hele tiden. Der er mange byggekraner i bybilledet. Er vi 

gode nok til at huske at tænke i, at der skal være tilgængelige billige boliger for byens ud-

satte nu og også i fremtiden? Rådet ønsker, at politikerne har opmærksomhed på, at vi 

fortsat skal bibeholde og etablere billige boliger. 

  

4. Tværgående samarbejde på det sociale område: En del af udsatterådets rolle er at være 

vagthund og sikre, at forvaltning og udvalg sikrer gode vilkår for byens udsatte. Rådet øn-

sker at rose forvaltningen og udvalget for det tværgående samarbejde, der er I Odense på 

det sociale område, og for selv aktivt at tage initiativer som forbedrer vilkårene for udsatte. 

F.eks. ift. arbejdet med den inkluderende by og Housing First, hvor andre kommuner og 

lande kigger imod Odense, for de gode resultater der er opnået. F.eks. ved at indføre en 

boliggaranti til hjemløse. F.eks. ved nu at ville arbejde målrettet på helt at afskaffe hjem-

løsheden. F.eks. ved at gennemføre store forandringer ved Voksne & Rusmidler. Det er re-

sultater, som udsatterådet kan mærke gør en stor forskel for byens udsatte.  

 

5. COVID-19: COVID-19 har medført en ny hverdag for alle. Herunder også for de socialt ud-

satte i Odense.  Aktørerne på det sociale område har i samspil med hinanden og Odense 

Kommune koordineret indsatsen til de socialt udsatte i denne særlige periode. Situationen 

udvikler sig hele tiden. Udsatterådet ønsker at drøfte aktuelle spørgsmål om COVID-19 ift. 

socialt udsatte i Odense, når vi mødes med Beskæftigelses- og Socialudvalget.  


