
Referat af bestyrelsesmøder i Faggruppen for Bostøtte og Botilbud for 

voksne 

Afholdt: Tinghusgade den 16. januar og den 19.janaur 2023  

Til stede: Lise Lund Christensen, Rikke Pedersen, Kristina Mebus, Mette Thomsen, 

Anne-Marie Hansen 

Afbud:  

 

Dagsorden 

1. Valg af referent (ordstyrer) (2 minutter) 

a. Mette Thomsen – Referent 

2. Kommentarer til dagsordenen (5 minutter) 

a. Ingen 

3. Drøftelse af emnet til møde med Ditte Brøndum kl. 16.30: (20 minutter) 

Hvad optager os? 

a. Tanke: Hvad er det, vi socialrådgivere bliver stressede af? Konflikter i forhold til 

politik, etik og det ”samfund som altid måler”. 

4. Kl. 16.30 kommer Ditte Brøndum online (30 minutter) 

a. Ditte fortæller om regeringsgrundlaget – Særligt i forhold til faggruppens 

indhold:  

i. Udsatte-målgruppen skal ud af jobcentrene → Der iværksættes nu 

indsats i nyt forum: 

1. Der er tale om ”huse, der indeholder alt der, der er brug for”, 

herunder støtte til sociale problemer såsom handicap, misbrug, 

ledighed mv.  

2. Der er tale om en meget specifik målgruppe, og ifølge Ditte er der 

tale om en målgruppe på ca. 9.000 mennesker på nationalt plan. 

3. Jf. Ditte lægges der et stort fokus på, at ”mennesker kan selv 

noget” – altså er der behov for en så konkret og målrettet indsats 

for en så specifik målgruppe? 

ii. Besparelser: Herunder særligt i jobcentrene og i forhold til administration 

iii. Der udarbejdes en specialplan på handicapområdet 

1. Dette med henblik på en større finansiering på psykiatriområdet. 

b. Vores tanker: 

i. Det er vigtigt, at vi tænker i sammenhænge i systemerne: Eks. det nytter 

ikke noget at iværksætte én indsats for en udsatte-målgruppe, hvis ikke 

systemerne taler sammen om psykiatri, misbrugsbehandling mv. – Dette 

vil skabe endnu et slip og mennesker vil falde mellem stolene på trods af 

intentioner om det modsatte med en særlig indsats for udsatte-

målgruppen 

c. Faggruppens arbejde: 

i. Vi drøfter, at vi særligt ønsker nye medlemmer ind i bestyrelsen. Dette 

grundet vores daglige relationer, og hvor faggruppen taler ud fra 

(næsten) udelukkende, at medlemmerne er ansat i Aalborg Kommune  

1. Det kunne være givtigt, at bestyrelsen også bestod af medlemmer 

fra andre regioner, således der blev et mere nationalt fokus i 

faggruppens aktiviteter 

ii. Vi har flere gange drøftet, hvorvidt der skulle åbnes op for mere online – 

se evt. under Eventuelt nedenfor vedr. åbning af Facebook-gruppen.  



iii. Vi er fortsat optaget af de konflikter, der opstår mellem udfører og 

myndighed – Faggruppens egentlige formål.  

5. Repræsentanter til at deltage i online møde tirsdag d 24. januar kl. 15-16 om 

regeringens ny socialpolitik og DS' bidrag (5 minutter) 

6. Planlægning af generalforsamling. (50 minutter) 

a. Er der noget fra mødet med Ditte, der kunne være relevant til GF? – 

Umiddelbart ikke lige noget. 

b. Bidrag til årsberetningen: Vi er blevet hørt i forhold til Udsattereform – Kan lige 

undersøges nærmere. 

c. Dato: Drøftelse af dato 

i. Beslutning: GF afholdes d. 24. maj kl. 16. 

ii. Bestyrelsen mødes SENEST kl. 15.30 – GERNE FØR 

d. Indhold til GF: 

i. Beslutning: Kristina laver udkast til dagsorden – Sendes til resten af 

bestyrelsen 

ii. Dagsorden skal sendes ud til medlemmerne senest onsdag den 11. maj 

e. På valg: 

i. Kristina Mebus 

ii. Rikke Pedersen 

iii. Mette Thomsen 

iv. Lise Lund Christensen – Suppleant  

7. Evt. (8 minutter) 

a. Facebook-gruppen: Skal vi åbne op for, at flere kan lave opslag uden 

godkendelse? 

i. Beslutning: Kristina åbner op for mulighederne for opslag og debat 

b. Facebook-gruppen: Kan vi gøre noget, der skaber mere ”aktivitet” i gruppen? 

i. Er der grundlagt for, at vi bliver ved med at forsøge at bringe ”flere på 

banen”? 

ii. Vores faggruppe er mere rettet mod indsatsen for borger – Det er meget 

specifikt, og måske fordrer det ikke til dialog (at vi favner både udsatte, 

bostøtte, botilbud mv.) – Ej heller på facebook. 

iii. Medlemmerne skal naturligvis kun bidrage til dialog, såfremt de ønsker 

det 

iv. Vi er enige om, at bestyrelsen har forsøgt at åbne op for, at flere at 

faggruppens medlemmer bidrager ind i aktiviteter/dialoger i faggruppen – 

Det har ikke haft effekt.  

c. Andre arrangementer: Skal vi blive ved med at forsøge at få medlemmerne til at 

deltage aktivt generelt? 

i. Der drøftes, hvorvidt skal begyndte at overveje, at hvis ikke 

medlemmerne deltager, når vi holder arrangement med Dorthe 

Birkemose til efteråret, er faggruppen så fortsat relevant i dette regi 

ii. Det er fortsat relevant at drøfte samarbejdet mellem udfører/myndighed, 

men spørgsmålet er, om det er det rigtige regi, vi drøfter dette i – Måske 

det er mere relevant i de enkelte kommuner.  


