
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 møder
Mødesteder:
Faxe Sundhedscenter
Rådhuset
Faxe Vandrerhjem

1 workshop 6 Høringsvar
2 Temadrøftelser

Udsatterådet har 10 
medlemmer:
8 brugerrepræsentanter
1 politisk udpeget
1 udpeget af Faxe 
Kommunes 
administration

Udsatterådets målgruppe er borgere, der grundet en 
social begivenhed i deres liv er særlig udsat.

Hjemløse
Misbrugere

Prostituerede
Traumatiserede

Sindslidende
Økonomisk udsatte

Ensomme

Udsatterådets 
årsrapport 2020
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Indledning 
 
År 2020 var for Udsatterådet, som for så mange andre i samfundet, 
præget af de restriktioner Covid-19 medførte. Det har blandt andet 
betydet, at det har været nødvendigt at aflyse et møde, men derudover 
er de resterende møder foregået afholdt ved fysisk fremmøde. 
 
Der har været en udskiftnng i formandsskabet. Claus Cubbin har valgt at 
træde tilbage fra formandsposten.  Dennis Boye Petersen, der har været 
medlem af Udsatterådet i flere år, er blevet valgt som ny formand. Den 
nye formand glæder sig til at sætte sit aftryk på rådet. Udsatterådet har 
også valgt, at Dennis skal repræsentere Udsatterådet i § 17, stk. 4 
udvalget. 
 
Udsatterådet er blevet involveret i høringer, og på møderne prioriterer 
rådet at have besøg af medarbejdere fra Faxe Kommune, når der er 
spørgsmål til en given praksis eller procedure. 
 
På trods af at der er lykkedes rigtig godt at afholde fysiske møder, har 
Covid-19 også medført begrænsninger. Det har ikke været muligt at 
afholde dialogmøder med Socialudvalget. Ligesom Udsatterådet og 
Handicaprådet ikke har mødtes for at dele erfaringer. 
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Det er et ønske for både Udsatterådet og Handicaprådet, at de i 2021 
mødes, sparrer med hinanden,  udveksler ideer og tanker og dermed 
opbygger en større relation mellem de to råd. 
 
Faxe Kommunes Udsatteråds særlige formål er: 

- At give borgere med særlige sociale problemstillinger et lokalt 
talerør, der sikrer Faxe Kommunes opmærksomhed på den 
borgergruppes interesser og synspunkter, 

- Udsatterådet skal være et råd for de personer, der ellers føler, at de 
har udfordringer med at blive hørt, 

- At det politiske niveau får et rådgivende organ på området, 
- At forelægge problemstillinger, initiativer og ideer for eksempelvis 

forvaltningen og Socialudvalget, 
- At skabe synlighed og opmærksomhed på borgere med særlige 

sociale problemstillinger og deres vilkår i Faxe Kommune, 
- At være med til at udvikle Faxe Kommunes handlingsplan for 

regeringen mål for social mobilitet (2025-målene) og komme med 
input til Faxe kommunes Udsattepolitik, 

- Andre opgaver og mål foreslås af Udsatterådet og godkendes af 
Socialudvalget 
 
 

Udvikling af Udsatterådet 
 
Udsatterådet har deltaget i en workshop for at udvikle medlemmernes 
kompetencer og styrke rådet. 
 
Dette har gjort rådet mere bevidst om struktur, samarbejde og mål for 
Udsatterådet. Udsatterådet har til hensigt at fortsætte med 
opkvalificering af brugerrepræsentanter i Udsatterådet og planlægger 
at fortsætte med workshops i 2021. 
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Høringsvar 
 
Udsatterådet har udarbejdet 6 høringssvar i 2020:  
 
Dato  Høringsvar 
5. marts Kultur og fritidspolitik 2020-2024 
17. juni  Servicelovens § 104 – aktivitets- og samværstilbud 
17. juni  Budget 2021 
29. september Servicelovens § 99 – støtte- og kontaktperson 
29. september Servicelovens § 104 – aktivitets- og samværstilbud 
24. november Servicelovens § 102  
 
Arbejdsprocessen er ændret. Tidligere sendte udsatterådets medlemmer 
deres svar til formanden, som skrev høringssvaret. Nu har medlemmerne 
et formøde, hvor de drøfter det høringssvar, der bliver udformet på det 
efterfølgende møde i Udsatterådet. Der er stor tilfredshed med denne 
fremgangsmåde, der sikrer, at alle får mulighed for at blive hørt. 
 
Når der er et ønske om, og mulighed for det, deltager relevante 
medarbejdere for at præsentere den politik eller lovgivning et givent 
høringssvar omhandler. Eksempelvis præsenterede Center for Kultur, 
Frivillighed & Borgerservice Kultur- og fritidspolitikkens vision for 2020-2024. 
Herefter fik Udsatterådet mulighed for at stille spørgsmål til visionen, inden 
de udarbejde et høringssvar. 
 
Udsatterådet fik også mulighed for at mødes med konsulentfirmaet 
Implement og Socialudvalget i byrådssalen. Her præsenterede 
Implement budgetforslagene. 
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Temadrøftelse vedrørende strategi for det specialiserede voksenområde  
 
Udsatterådet og Handicaprådet deltog sammen med Socialudvalget i 
en drøftelse af udarbejdelsen af en strategi for det specialiserede 
voksenområde. Her var der mulighed for at høre oplæg om området, før 
deltagerne arbejdede med pejlemærker i grupper.  
 
På baggrund af temadrøftelsen, udarbejdes strategien for det 
specialiserede voksenområde, hvorefter den sendes til høring i 
Udsatterådet.  
 

Temaer drøftet  
 
Udsatterådet sætter pris på at have mulighed for at drøfte sager med 
relevante medarbejdere. Faxe kommunes databeskyttelsesrådgiver har 
deltaget for at drøfte databeskyttelsesreglerne, samt hvordan Faxe 
Kommune håndterer databrud.  
 
Udsatterådet undrede sig over, at de ikke havde hørt, at Bmek lukkede 
uden, at der var høring i  Udsatterådet. Udsatterådet inviterede 
efterfølgende lederen af UngeVejen med på et møde i Udsatterådet. 
Her havde de et godt og konstruktivt møde, hvor lederen fortalte, 
hvordan de unge var kommet videre, og hvilke tilbud de unge var i 
generelt. 
 
I forbindelse med lukning af Projekt Huset i Faxe Sociale Udviklingscenter 
(FSU), satte Udsatterådet spørgsmål ved,  hvordan man vil imødekomme 
de samme behov og tilbud og hvilken betydning det vil have for 
brugerne. Ledelsen af FSU deltog på mødet og forklarede,  at grundlaget 
for at flytte tilbuddene til Industriparken og værestederne er muligheden 
for at komme til at favne bredere på sigt.  Udsatterådet er tilfreds med 
forklaringen, men ønsker fremadrettet og sådanne forandringer kommer 
til høring i brugerforeningen først. Det er ledelsen af FSU enig i og vil sikre 
at dette sker i fremtiden. 
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Afslutningsvis 
 
Årets julefrokost blev afholdt på Faxe Vandrerhjem.  
 
Der er sket ændringer i Udsatterådet idet de to medlemmer Klaus 
Duelund og Lise Lotte Petersen er udtrådt ved udgangen af 2020. 
Udsatterådet takker Klaus og Lise Lotte for deres indsats. Det giver 
mulighed for at byde to nye medlemmer velkommen i 2021, hvor 
Udsatterådet ser frem til at fortsætte den udvikling der er i gang.


