
 

 

 

 
 

Beretning fra Udsatterådet i Hillerød Kommune 2020 
 

I 2020 har covid 19 præget årets arbejde i Udsatterådet ligesom i resten af samfundet. 

Den har sat endnu større fokus på den ulighed der er i vores samfund, f. x. ensomhed, 

angst, mulighed for sociale kontakte via online medier, mulighed for isolation i tilfælde 

af smitte. Vi håber at stat, regioner og kommuner fastholder fokus på at få sat sociale 

tilbud og behandlingstilbud i gang for at afhjælpe nogle af de problematikker som 

krisen har forårsaget. 
 

Desværre har vi igen i Hillerød Kommune set besparelser på de allermest udsatte i 

budgetaftalen. Dels på den opsøgende indsats på Center for Udvikling og Støtte og dels 

den administrative sammenlægning af CBB og Værestedet. 
 

Udsatterådet er meget positive over, at der nu kommer mere fokus på hjælpen til 

pårørende. Desværre ikke i kraft af flere timer, men en udvidelse af 

pårørendekonsulentens arbejdsområde. 
 

Vi ser med dyb bekymring på salg af billige boliger i kommunen og endnu en 

beskæring af husvildeboliger. Vi håber på at en boligpolitik for kommunen vil 

indeholde en skarp social profil, som signalerer at alle borgere er ønsket, og der er et 

passende boligtilbud til alle uanset udfordringer. 
 

Fokuspunkter 2020 har været: 
 

 Større fokus på pårørende 

 Skæve boliger / billige boliger 

 Varmestue 

 Udvikling af Værestedet 

 Større sammenhæng mellem region/ kommune i forhold til psykiatrien 

Vi har afholdt 4 ordinære Rådsmøder heraf et på Teams. Derudover har vi afholdt 3 

mere uformelle møder udendørs, hvor vi har kunnet vende tanker og ideer specielt i 

forhold til Værested og salg af boliger. Vi har været inviteret til 2 dialogmøder med 

Omsorg- og Livskraftudvalget, heraf et på Teams. 

 

Vi har til mødet i december haft besøg af Stine Hollensted angående metoden 

IPS og borgerrådgiver Michala Tousing. 

 

Derudover har 2 medlemmer været til møde med byplanlægger fra By og Miljø om 

Udsatterådets input til den kommende boligpolitik. 

 
Vi har fået en aftale i stand med Frivilligcenteret om at være distributør for Hus 

Forbi-aviserne, således at sælgere fra vores område ikke skal til Vanløse. 



 

 

 

 

Høringssvar / kommentarer: 
 
Udsatterådet har afgivet høringssvar på følgende sager: 

 
 Handleplaner for Handicappolitikken 

 Budgetmateriale 2021-24 
 Skæve boliger 

 Kvalitetsstandarder for borgere med særlige behov 
 Kommentarer til Akuttelefonen 
 Kommentarer til udvalget om Værestedet 

 

Udsatterådet har valgt at deltage i den offentlige debat med læserbreve/artikler: 
 

 Frederiksborg Amtsavis om skæve boliger/ billige boliger 

 Hillerød Posten om evt. brug af midler til talentudvikling 

 Frederiksborg Amtsavis om Værestedet 

 Frederiksborg Amtsavis om salg af Horsevænget 

 

Deltagelse i Arbejdsgrupper 
 

1 medlem har deltaget i arbejdsgruppe vedrørende udarbejdelse af handleplaner for 

handicappolitikken. 2 medlemmer har deltaget i arbejdsgruppe om Udvikling af 

Værestedet. 

1 medlemmer har deltaget i udarbejdelse af kvalitetstandarder for brugere af det 

specialiserede område for voksne. 

 
1 medlem har deltaget i en arbejdsgruppe i samarbejde med Ældresagen, 

Hillerød Musik-og teater og Frivilligcenteret om kulturtilbud online streaming til 

ensomme og isolerede. 

 
1 medlem deltager i samarbejdet mellem Bedre Psykiatri/ Sind / 

Skizofreniforeningen /Hillerød Kommune og Regionen (projektet Tværgående 

Pårørendesamarbejde) for at styrke indsatsen for pårørende. 

 

Arrangementer 
 

Udsatterådet har måttet aflyse to offentlige arrangementer – et om coronakrisens 

påvirkning på de mest udsatte og Sindets Dag. 

 
Derudover har Rådet inviteret Omsorg- og Livskraftsudvalget på besøg på 

Væresteder, hvilket har måttet aflyses. 

 
Udsatterådet oplever at blive involveret i høringssvar og diverse Arbejdsgrupper, 

men føler ofte at det er næsten færdige produkter vi præsenteres for. Vi har et 

ønske om at komme før ind i processerne, være med i de indledende debatter. 

 



 

 

Udsatterådet er nedsat af byrådet, så vi undrer os over aldrig at få henvendelser fra 

politikere som står med konkrete problemstillinger, som ville være relevant at 

diskutere med en af vores brugerorganisationer. 

 

Vi håber på et konstruktivt samarbejde i 2021.  

På Udsatterådet vegne 

Hanne Hou 

Forkvinde 
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