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1) Præsentation af deltagerne på mødet.  
2) Kort gennemgang af forretningsordenen 

Forretningsordenen blev gennemgået.  

Referater offentliggøres på Svendborg Kommunes 
hjemmeside https://www.svendborg.dk/om-politik/andre-
udvalg-raad-og-naevn/raad-2022-2025  

3) Valg af næstformand 

Carsten Lindholm fra Alko-rådet blev valgt som 
næstformand.  

4) Mødekalender for 2022 

8. marts kl. 8.15 til kl. 10.00 

11. maj kl. 8.15 til kl. 10.00 

De efterfølgende mødedatoer aftales på kommende møde. 
Der sigtes efter at planlægge møder ultimo juni, primo 
september og primo november.  

Desuden vil der være mulighed for at deltage i møde vedr. 
kommunens budget for 2023 samt et dialogmøde mellem 
Udsatterådet og Senior-, Social- og Sundhedsudvalget. 
Datoer oplyses på kommende møde i rådet. 

5) Drøftelse af muligheder ift. besættelse af de resterende 
                     pladser i rådet 

Referat 

Deltagere: Gitte Kromann Jacobsen 
Kaj Skjølstrup 
Jesper Larsen 
Finn Boye 
Dea Vittrup (ref.) 

Afbud: Carsten Lindholm 
 

Fraværende:  

Mødedato: 24. februar 2022 kl. 9.30-11.00 
Forsorgscenter Sydfyn  

  

Social & Sundhed 
Administration og Udvikling 
Svinget 14 
5700 Svendborg 
 
Tlf. 40337031 
 
dea.vittrup@svendborg.dk 
www.svendborg.dk 

24. februar 2022 
 
Afdeling: Administration og Udvikling 
Ref.  

 

https://www.svendborg.dk/om-politik/andre-udvalg-raad-og-naevn/raad-2022-2025
https://www.svendborg.dk/om-politik/andre-udvalg-raad-og-naevn/raad-2022-2025


Side 2 af 2

Der har været henvendelse fra borgere, som ønsker at 
deltage i rådet. Rådet valgte at udpege:  

Line Andreasen, formidler på Forsorgsmuseet og tovholder i 
den fynske afdeling i De Anbragtes Vilkår.  

Maria Nagel, repræsentant for brugerne på Stenbruddet. 

6) Anbefalinger fra det afgående Udsatteråd v/ Dea og Gitte 

Det afgående udsatteråd har følgende anbefaling til 
fokusområder for det nuværende råd: 

o Borgerperspektiv  
o Muligheder for afrusning i kommunen  
o Åbningstider i misbrugsbehandlingen 
o Tværsektorielt samarbejde mellem region og kommune ift. 

borgere dobbeltdiagnoser  
o Det sociale frikort  
o Rygestopkurser til målgruppen  
o Billige boliger til målgruppen samt skæve boliger  

 
Gitte var del af det tidligere udsatteråd. Gitte beskrev kort, 
hvordan der var arbejdet med emnerne. Der er enighed 
blandt de nuværende medlemmer om, at emnerne er 
vigtige. Rådet vil på kommende møde tage stilling til, hvilke 
emner der konkret skal arbejdes videre med i denne 
periode.  

7) Høringer v/ Dea 

Rådet vil hen over året modtage materiale ift. emner, som 
de kan afgive høringssvar til. Det bestræbes, at materialet 
behandles på selve møderne, men det kan ikke undgås at 
noget vil komme i mailhøring.  

8) Næste møde 

Mødet afholdes på Forsorgscenter Sydfyn. 

9) Evt. 
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