
 

 

Hillerød Udsatteråd  
Dato: 28. februar 2022 kl. 15.30-17.30, Møde nr. 1 
Sted: Trollesbro, Slangerupgade 60 
Deltagere: Repræsentanter fra Bedre Psykiatri, LAP, Husvildeboligerne, Alkohol og/eller stofmisbrugsområdet, 
Værestedet samt Hillerød Kommune (Tina Lyhne, borger- og socialchef og Anne-Sofie Marcussen, sekretær)  
Afbud: Repræsentanter fra SIND og fra SAND 
 

 

Referat 

1. Velkommen til Udsatterådet 2022-25 
Udsatterådets medlemmer præsenterede sig for hinanden og Tina Lyhne, borger- og socialchef, bød 

velkommen. Tina Lyhne gav en kort introduktion til det sociale område og det politiske udvalg Omsorg og 

Livskraftudvalget (OLU). Udvalget er i den kommende tid optaget af bl.a. budget i balance, udvikling af en 

boligsocialplan, udvikling af en strategi for socialpsykiatrien og den nye fælleslejlighed Fyrtårnet i 

boligkomplekset på Campusvej. OLU inviterer til dialogmøde med Udsatterådet to gange årligt. 

Samarbejde mellem forvaltningen og Udsatterådet 
Udsatterådet ønsker en større bevågenhed om rådets eksistens, mere anerkendelse og mere kontakt. Det 

har været en succes, når rådet har været inviteret med til at drøfte brede områder og så tidligt i en proces 

som muligt. Tina Lyhne tilbyder samarbejde med Udsatterådet, og at rådet kan invitere hende til 

Udsatterådsmøder, når der er et behov, eller når rådet ønsker at fortælle, hvad de har på hjerte. 

Repræsentanter fra forvaltningen deltager også gerne, når der er behov. Det besluttes i Udsatterådet fra 

gang til gang, om det skal være ved fremmøde, via Teams eller som skriftlig information.  

 

2. Praktisk om Udsatterådet 
Udsatterådets formål, opgaver og arbejde blev kort gennemgået. Bl.a. ud fra kommissoriet og den nyeste 

folder, som rådet har udarbejdet.  

 

3. Dialogmøde med Omsorg og Livskraftsudvalget 
Punktet blev udsat, da der ikke var tid nok.  

 

4. Ny formand og næstformand for Udsatterådet 2022-25  
Udsatterådet skal beslutte, hvem rådet gerne vil indstille som ny formand og skal også vælge en 

næstformand blandt medlemmerne.  

Der var ikke nogen tilstede på mødet, som ønskede at stille op. Og der var ikke nogen af de fraværende 

medlemmer, der havde givet besked til sekretær eller de øvrige medlemmer om, at de ønskede at stille op 



som formand. Udsatterådets oplevelse er, at det i henhold til kommissoriet, er Omsorg og 

Livskraftsudvalgets opgave at udpege en formand og ikke Udsatterådets ansvar.  

Udsatterådet vendte mulige kandidater 

Sekretær videresender resultatet af drøftelsen til Tina Lyhne, der bringer det videre til OLU.  

 

5. Spørgsmål og andre punkter I gerne vil vende 
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