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Hillerød Udsatteråd  
Dato: 30. juni 2022 kl. 15-18, Møde nr. 4  
Sted: Rådhuset, Trollesmindealle 27  
Deltagere: Repræsentanter fra SIND, Bedre Psykiatri, Husvildeboligerne, Alkohol og/eller stofmisbrugsområdet, LAP 
samt formand Vivi Wøldike og sekretær Anne-Sofie Marcussen 
Afbud: SAND, Frivilligcentret 

 
 

Referat 
 

1. Status på strategi for socialpsykiatrien v. Tina Lyhne, socialchef, og Simon Juel 

Pedersen, chefkonsulent (Borger- og Socialservice) 
Simon Juel Pedersen og Tina Lyhne præsenterede udkast til arbejdsprocessen for strategien. 
Processen er forlænget, og det politiske udvalg Omsorg og Livskraft (OLU) skal beslutte den 
endelige strategi til maj/juni 2023. Udsatterådet havde ikke yderligere kommentarer til processen. 
  
På sidste udsatterådsmøde blev det foreslået at nedsætte en referencegruppe, der kan følge 
arbejdet. Handicaprådet er spurgt, om de ønsker at deltage, men de peger i stedet på 
Udsatterådet. Det er ikke endeligt besluttet, præcis hvem der skal sidde i referencegruppen 
udover Udsatterådet. Rådet besluttede, at der er to fra udsatterådet, der deltager i 
referencegruppen (de to repræsentanter for Bedre Psykiatri blev valgt), og at der pga. 
referencegruppen ikke skal afvikles et brainstormmøde med hele rådet. Udsatterådet bemærkede, 
at der skal være et tilpas antal møder, og at det er en mulighed, at møderne kan afholdes på 
virtuelt.  
 
OLU behandler nyeste udgave af procesplanen til augustmødet. 
 

2. Gennemgang af Hillerød Kommunes budgetmateriale for 2023-26 v. Simon Juel 

Pedersen, chefkonsulent (Borger- og Socialservice) 
Budgetmaterialet er sendt i høring frem til den 15. august 2022 kl. 12. Alle i Hillerød Kommune kan 
indsende en høringssvar på hjemmesiden ”Sammen om Hillerød”: Link til Sammen om budget 
2023-2026. Udsatterådet kan sende høringssvar til den adresse, der er opgivet i mailen med 
budgetmaterialet.  
 
Simon Juel Pedersen præsenterede finansieringsforslag (FF) og aktivitetsudvidelsesforslag (AU) 
inden for det aktivitetsområde, der hedder 32, og som dækker over det specialiserede 
voksenområde. Omsorg og Livskraftudvalget dækker ældre-, sundheds og socialområdet. På 
socialområdet (det specialiserede voksenområde) skal der findes besparelser for 4,3 mio. kr. 
Udsatterådet kan vælge at skrive høringssvar til forslag på andre områder end det sociale.  

https://hillerod.citizenlab.co/da-DK/projects/sammen-om-budget-2023-2026
https://hillerod.citizenlab.co/da-DK/projects/sammen-om-budget-2023-2026
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Den 2. august mødes Udsatterådet og drøfter de forslag, der er skrevet udkast til, og de skal 
herefter skrives rent.  
  

3. Drøftelse og beslutning om det videre arbejde med forslag om et børne- og ungeråd  
Repræsentant for SIND har undersøgt andre kommuners ungeråd, og de fleste handler om 
aktiviteter, som andre unge gerne vil. På Folkemødet var der stillet færge og billige teltpladser til 
rådighed for de unge, for at sikre deres deltagelse og engagement. Repræsentant for SIND og 
Bedre Psykiatri tænker, at pointen med et ungeråd er, at få de unge til at interessere sig for eget 
liv og forstå, at man kan påvirke det. Punktet sættes på hold, indtil Rødovres erfaringer med et 
ungeråd er undersøgt nærmere.  

4. Opsamling på Landspanelmøde i Odense 3. juni 2022 med Rådet for Socialt Udsatte  
Fire fra Udsatterådet deltog på landspanelmødet og fortalte resten af rådet, hvad de fik ud af at 
deltage:  

 Hørte bl.a. om det sociale frikort og foreslår det som et punkt på et udsatterådsmøde, så 
rådet er klædt på til at svare andre borgere, hvis de har spørgsmål. Hvad er status på 
frikortet, hvad kan det bruges til, og hvad kan der gøres for at få det udbredt.  

 Boligforeningerne har stor viden om, hvad der foregår og er på spil i boligområderne, og 
det kunne være interessant at vide mere om, hvordan det koordineres rundt omkring, og 
om der skulle være en repræsentant i Udsatterådet ligesom et af de andre lokale 
udsatteråd havde. Andre udsatteråd havde veteraner med i deres råd.  

 Interessant at se hvor forskellige udsatterådene var sat sammen. I Køge kunne man fx søge 
stillingen som frivilligt medlem i rådet. 

 Positivt at være samlet fire medlemmer med god tid til at snakke sammen. Mange på 
mødet udstrålede god energi, og gav udtryk for at det at være medlem var noget, de 
brændte for, hvilket var inspirerende, særligt fordi det er frivilligt arbejde. Mange fortalte, 
at de gør det, fordi de tror, at de kan hjælpe andre.  

 Kira Westh er ny formand for Rådet for Socialt Udsatte, og hun har nogenlunde samme 
visioner som den tidl. formand. Astrid Kragh deltog kun på video, hvilket var skuffende og 
et dårligt signal. Men god varme mellem rådene og rådsmedlemmerne.  

 

5. Resumé af møde om lokale udsatteråd og sekretærens rolle v. Anne-Sofie 

Marcussen, sekretær (forvaltningen, Borger- og Socialservice) 
Rådet for Socialt Udsatte inviterede i foråret alle sekretærer til et online netværksmøde. 
Sekretærerne har forskellige roller, og de lokale udsatteråd er også sat forskelligt sammen, men 
mødet var en mulighed for at udveksle erfaringer og dele gode idéer med hinanden. Sekretæren 
gav et kort resumé af mødet. 

6. Det sociale frikort – en drøftelse  
Formanden foreslår, at det sociale frikort bliver et punkt på dagsordenen den 20. september, 
hvilket der var opbakning til. Formanden efterlyser vidnesbyrd fra nogle, der har gode erfaringer 
med frikortet. Det besluttes, at sekretæren inviterer én fra Jobcentret til at give en status.  
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7. Bordet rundt – nyt fra medlemmer og sekretær  
Formand:  
Helle Hagemann, direktør for Job, Social og Sundhed, inviterede formand for handicaprådet og 
Udsatterådet til et møde omkring høringsprocesser, og hvad der evt. kunne lette arbejdet med 
høringssvar i rådene. Der blev vendt forslag, om at man kunne man invitere OLU, lave lyttemøder 
eller talebesked, hvor høringssvar blev indtalt. Helle Hagemann ville undersøge, hvordan man gør 
andre steder, og om der er andre måder at gøre det på. 
 
Repræsentant for Husvildeboligerne:  
Været på seminar med Sundhedsstyrelsen om ”Sundhedsindsatser målrettet sociale udsatte”. I 
den rapport, som mødet tog udgangspunkt i, manglede brugernes stemme. Røde Kors fortalte om 
”omsorgscentre”. Tiden var for kort. En socialoverlæge fra Bispebjerg måtte ”skynde sig” gennem 
oplægget. Søren Brostrøm manglede på mødet.  
 
Repræsentant for SIND 
Fortalte om STIME, hvor Region Hovedstadens psykiatri og 7 kommuner samarbejder om at 
hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel. Repræsentant for SIND har kontaktet byrådsmedlemmer 
om STIME, og det indgår som et forslag i budgetmaterialet. Har været til dialogforum med 
ledelsen af børne- og ungdomspsykiatrien, der arbejder med fire områder inden for det 
tværsektorielle samarbejde:  
1. Forebyggelse af selvmord blandt børn og unge 
2. Samarbejde om spæd og småbørn. 
3. Samarbejde om et nyt udgående døgninstitutionsteam 
4. Overgang fra ung til voksen 
Læs mere i folderen om STIME her 
 

Repræsentant for Bedre Psykiatri:  
Har været til generalforsamling i Bedre Psykiatri og blev genvalgt som suppleant. Mads Engholm 
der er formand deltog også. Meddelelsen fra landsledelsen er, at 10 års planen skal i Folketinget, 
og den skal i gang, fordi den indeholder så mange forslag om, hvordan psykiatrien kan forbedres 
på alle niveauer. 
Har opsøgt debatter på Folkemødet, hvor 10 års planen var i fokus. Her hørtes en enighed om at få 
styrket socialpsykiatrien, at langt flere psykiatere skal uddannes, og langt flere psykiatere og 
psykiatrisygeplejersker skal ud og arbejde i kommunerne. Deltog også i en debat med Sophie 
Hæstorp Andersen om, hvordan skaffer vi flere billige boliger, også til lavindkomstfamilier. Fokus 
blev dog mest på København og omegn. 
 
Indstillet suppleant for Bedre Psykiatri: Er også med i den lokale forening af Bedre Psykiatri og 
valgt ind i bestyrelsen. Vil gerne være med som suppleant i Udsatterådet og vil også gerne være 
med i processen om strategien for socialpsykiatrien.  
 
Suppleant for LAP 
Har været til Folkemødet med LAP og oplevede en rigtig god stemning på mødet, men også på 
hjemturen. Har kun mødt søde mennesker.  
 

https://www.psykiatri-regionh.dk/stime/Documents/STIME%20pjece_Tv%C3%A6rsektorielt%20samarbejde%20og%20f%C3%A6lles%20ansvar_webtilg%C3%A6ngelig.pdf


4 
 

Sekretær, forvaltningen 
Deltog også på Sundhedsstyrelsens møde om sundhedsindsatser til socialt udsatte. Hvis man vil 
læse den rapport, som mødet bl.a. handlede om er der link her: Sundhedsindsatser målrettet 
socialt udsatte borgere - Sundhedsstyrelsen. Her er præsenteret 6 forskellige indsatser, som 
bidrager til at forbedre den fysiske og mentale trivsel hos socialt udsatte borgere.  
 
Omsorg og Livskraftsudvalget inviterer til dialogmøde om Byrådets budgetforlig for 2023-2026 den 
12. oktober fra kl.16-17 på Hillerød Rådhus. Seniorrådet og Handicaprådet deltager også.  
 
Repræsentant for Alkohol og stofmisbrugsområdet: Der er 2 ugers lukkeperiode på Trollesbro. 
Værestedet: Der er kommet mange til fællesspisning, og nogle er kommet tilbage, som ikke har 
været der længe.   
 

8. Punkter til næste gang  
Næste ordinære møde er den 20. september på Rådhuset. Punkter:  

 Det sociale frikort 

 10. oktober, Sindets dag 

 Muligt punkt til senere tidspunkt: Udsatterådets sammensætning 

 
Evt.  

Arbejdsgruppen, der planlægger et arrangement den 10. oktober efterlyser hjælp fra de andre 
medlemmer i rådet. To meldte sig.  
 
 
 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Sundhedsindsatser-maalrettet-socialt-udsatte-borgere
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Sundhedsindsatser-maalrettet-socialt-udsatte-borgere

