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Hillerød Udsatteråd   
Dato: 27. maj 2020. Møde nr. 2 (erstatter mødet d. 18.3, der blev aflyst pga. corona-situationen) 
Deltagere: Formand og medlemmer som repræsenterer SIND, LAP, Værestedet, Frivilligcentret og 
Bedre Psykiatri 
Ikke tilstede: Repræsentanter for Sand Nordsjælland, alkohol- og stofmisbrugsområdet 
Referent: Anne-Sofie Marcussen (sekretær, Borger- og Socialservice, Hillerød Kommune) 

 

REFERAT 

1. Planlægning af høringsproces for budget 2021-24 

Budgettet sendes i høring d. 27. juni til den 16. august. Den 29. juni kl. 10-12 kan Udsatterådet 

mødes på Rådhuset, hvor specialkonsulent i sekretariatet gennemgår budgetforslagene og 

materialet. Medlemmerne kan på mødet uddelegere, hvem der skriver hvilke dele. Repræsentant 

for Bedre Psykiatri nævnte VIVEs Kommunetal 2020, som kan læses her via linket til VIVE 

Kommunetal 2020 

Det besluttes, at rådet mødes den 10. august kl. 15-17 og gennemarbejder høringssvaret. 

 

2. Prioritering af fokusområder for Udsatterådets arbejde 2020, herunder den 10. oktober 

Det besluttes, at Udsatterådet i resten af 2020 fokuserer på:  

 Psykiatrien, herunder om borgerne får den specialiserede hjælp, de har brug.  

 Akutte indsatser for socialt udsatte under (og efter) Covid-19, herunder fokus på 

pårørende som ressource, men også som udsatte.  Er der gjort erfaringer med indsatser 

under corona-perioden, som også kunne bruges fremadrettet?  

 Værestedets udvikling og Værestedets betydning - især i denne tid. 

Af arrangementer besluttes det at afholde: 

a) en halv dags workshop med corona-perioden som tema  

b) et arrangement den 10. oktober i anledning af Danmarks Mentale Sundhedsdag. 

En arbejdsgruppe arbejder videre med ovenstående den 10. juni kl. 15-17 på Frivilligcentret. Man 

er velkommen til at rundesende forslag til fx indhold, oplægsholdere og temaer inden mødet - som 

inspiration til de andre.  

Som forberedelse til workshoppen fremskaffer sekretær tal på udgifter ift. psykiatribrugere i 

Hillerød Kommune.  

 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/vives-kommunetal-20202-kommunerne-budgetterer-med-stigende-serviceudgifter-14836/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/vives-kommunetal-20202-kommunerne-budgetterer-med-stigende-serviceudgifter-14836/
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Status på sager om Værestedet og skæve boliger 

Sagen om skæve boliger blev behandlet på Omsorg- og Livskraftudvalgets(OLU) møde i maj, og 

Udsatterådets høringssvar var en del af sagen. OLU besluttede, at 5 af de nuværende 

husvildeboliger på Trollesbro skal laves om til skæve boliger, og forvaltningen skal arbejde videre 

med at undersøge mulighederne for etablering af 2-3 boliger til borgere, der ikke kan rummes i 

eksisterende tilbud. 

Det besluttes, at Udsatterådet gerne vil runde sagen af, men gerne vil høre OLUs overvejelser om 

skæve boliger på dialogmødet i august. Forkvinde i Udsatterådet vil spørge Arkitektudvalget om 

visioner for billige boliger til udsatte.  

Sagen om Værestedet blev også vendt på OLUs møde i maj, og sagen er på igen den 3. juni, hvor 

nogle af forslagene til et fremtidigt værested uddybes. 

 

3.  Bordet rundt - Nyt fra formand, medlemmer eller sekretær af relevans for hele rådet.  

Repræsentant for Frivilligcenter Hillerød:  

 Frivilligcentret søger 20 frivillige peers, der gerne vil bygge bro til foreningsliv og 

fællesskaber i forbindelse med Peer-projektet 

 Frivilligcentret har lavet en ansøgning på midler fra en pulje på i alt to mio. kr., der skal få 

udsatte til at være mere digitale. FCH vil gerne gå sammen med DH, og Udsatterådet må 

gerne være med-arbejdende eller underskrivende på ansøgningen. 

 Den årlige frivillighedskonference i Odense finder sted i september.  

Repræsentant for forvaltningen:  

 Udsatterådets årsberetning blev behandlet af Omsorg- og Livskraftsudvalget i maj måned. 

De tog den til efterretning, og den blev sendt videre til Økonomiudvalget og Byrådet. 

 Der er workshop om kvalitetsstandarder for det specialiserede område den 27. aug. kl. 15-

17 på Rådhuset, hvor Handicaprådet og Susanne Due Kristensen og Ingo Hvid fra Omsorg- 

og Livskraftsudvalget også deltager. Steen og Hanne deltager. Hvis flere vil med, kan de få 

tilsendt invitationen ved at skrive til Anne-Sofie. Frist 5. aug.  

 Den 15. juni til den 4. august 2020 kommer Handicappolitikkens handleplan til høring. 

 Peer-projektet handler om, at flere parter er gået sammen om at lave en model for, 

hvordan vi kan lave brobygning ml. borgere med psykiske lidelser og civilsamfund, 

foreningsliv og fællesskaber. Hillerød Fodbold har lavet et trænings- og samværstilbud, 

som frivillige og ansatte peers kan henvise borgere til - og følges med dem.  

Repræsentant for SIND: 

 DH har holdt et digitalt møde.  

 Landsforeningen SIND har fået penge til at lave digitale fællesskaber.  
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 SIND-huset er åbnet igen (tilmelding nødvendig). 

Repræsentant for Bedre Psykiatri:  

 Bedre Psykiatri har oplevet en tilgang af medlemmer. Der er oprettet to ekstra 

samtalegrupper med midler fra Trygfonden. Det overvejes at arrangere flere fælles 

udflugter for Bedre Psykiatris medlemmer for at mødes om noget andet.  

Under ’Bordet rundt’ blev det aftalt at lave et punkt om Lænken på næste møde.  

Det vil blive forsøgt at søge efter en person, der har viden om eller erfaring med misbrugsområdet, 

som kunne tænke sig, at være en del af Udsatterådet via portalen Frivillig.job.dk.  

4. Planlægning af dialogmøde med Omsorg og Livskraftsudvalget  

OLU inviterer til dialogmøde den 19. august kl. 17.30-18.15 i Byrådssalen (OBS – nyt tidspunkt). 

Det besluttes, at Udsatterådet vil vende flg. punkter på dialogmødet.  

 Budget 2021-24  

 Status om skæve boliger  

 Forventningsafstemning om, hvad udvalget synes, at de kan bruge rådet til. 

 Temaet på workshoppen præsenteres som en optakt til mødet. 

 

6. Evt. og næste møde  

Den 10. juni kl. 15-17 på Frivilligcentret: Arbejdsgruppemøde om workshop og arrangement den 

10. oktober. 
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