
 

Velkommen i Hillerød Udsatteråd 

Er du nyt medlem af Udsatterådet, eller overvejer du at blive det, kan du her læse, hvordan rådet 
arbejder, og hvilke forventninger, der er til dig som medlem.  

Hvad laver Udsatterådet 

Udsatterådet arbejder for at forbedre forhold og indsatser for socialt udsatte i kommunen. Rådet 
er sammensat af forskellige områder, foreninger og organisationer inden for det sociale område. 
Vi består af 8 medlemmer, 1 formand, 1 næstformand og 1 sekretær. Vi holder ca. 6 rådsmøder 
årligt og 2-4 mindre arbejdsmøder. Udsatterådets opgaver er bl.a.:  

 at udarbejde høringssvar 

 udveksle erfaringer og information på tværs af vores foreninger og organisationer 

 deltage i borgermøder og mødes med politiske udvalg og  

 afholde dialogmøder eller arrangementer, der sætter socialt udsathed på dagsordenen.  

På Hillerød Kommunes hjemmeside kan du læse referater fra Udsatterådets møder. Det kan være 
en god ide at læse et par referater, så du kan få et indtryk af Udsatterådets møder. Udsatterådet 
har også et kommissorium, der beskriver Udsatterådets rammer, og hvad Udsatterådets opgaver 
og formål er. 

Det kan du forvente af Udsatterådet 

Vi gør os umage med at skrive dagsorden og referat i et sprog, som er nemt at læse og ikke 
indeholder forkortelser eller alt for meget ”kommune-sprog”. Hvis det er noget, der ikke giver 
mening, eller som du ikke forstår, kan du altid spørge sekretæren eller formanden.   

Udsatterådet arbejder med forskellige temaer for eksempel hjemløshed, job til udsatte og 
ensomhed. Vi forventer ikke, at du har kendskab til alt eller en holdning til det hele. Vi laver ofte 
mindre arbejdsgrupper, hvor du kan arbejde mere med det tema, som du har særlig interesse for.  

Dagsorden, referat og mødematerialer sendes til dig pr. mail, men du kan altid bede om at få dem 

printet ud. Du vil også altid få datoer og mødeindkaldelser sendt pr. mail. 

Forventninger til dig som medlem 

Som medlem af Udsatterådet skal du have lyst til at sige din mening, og du skal kunne lytte til 
meninger, som andre har. Du skal have lyst til at læse tekster og forholde dig til det, der står. På 
møderne må du meget gerne fortælle nyt fra det sted eller den organisation, du kommer fra.  



Som medlem skal du have en telefon, så vi kan kontakte dig, fx ved aflysning af et møde. Du skal 
også have en e-mail, som du er vant til at tjekke løbende. Hvis der er brug for det, kan vi afholde et 
møde på Teams eller Zoom. Hvis du ikke har prøvet det før, kan du få en introduktion eller deltage 
i mødet sammen med en af de andre medlemmer. 

Når vi inviterer til møde, skal du give besked til sekretæren, om du kan deltage. Hvis du bliver syg 
eller er forhindret i at deltage, skal du også melde afbud. 

Inden et møde skal du have læst dagsordenen, og du må meget gerne forberede dig på det, du 
gerne vil sige til de enkelte punkter.  

Når Udsatterådet skal løse en opgave, forventer vi, at du bidrager. Det kan være med stort eller 
småt, men det er vigtigt, at alle kan give en hånd med til de opgaver, der er. En opgave kan være:  

- at skrive læserbreve eller kommentarer til en sag, som er sendt i høring hos Udsatterådet  
- planlægge et temamøde, hvor der skal laves program, inviteres oplægsholder og findes 

lokale 
- besøge forskellige steder og finde informationer om forskellige grupper 
- deltage aktivt på et dialogmøde, som andre har inviteret os med til. 

Du skal prioritere møderne og gerne kunne deltage på mindst 4 møder om året. Alle medlemmer 
deltager på frivillig basis, og der er forståelse for, at du ikke kan deltage på alle møder, eller at du 
af og til må melde afbud akut.  

 

Praktisk om udsatterådsmøderne  

 Du får en mødeindkaldelse 14 dage inden mødet. Hvis du har brug for at blive 

mindet om, at der er møde, kan du få en sms eller et telefonopkald dagen før. 

 Du kan altid komme med forslag til dagsordenen. Forslag sender du til formanden 

senest en uge før mødet. Det er formand og sekretær, der udarbejder dagsordenen. 

 Hvert mødes styres af en mødeleder, der sikrer, at alle får ordet. 

 Hvis du skal til et møde eller arrangement uden for Hillerød, kan du aftale samkørsel 

med de andre medlemmer eller få dækket dine transportudgifter.  

 Rådsmøderne er omkring 2,5 time, og der er altid sat tid af til pauser undervejs. 

Møderne afholdes ofte på Frivilligcenter Hillerød midt i byen. 

 På møderne er der sørget for lidt at spise og kaffe/te.  

 


