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Hillerød Udsatteråd  
Dato: 19. april 2022 kl. 15-17, Møde nr. 2 
Sted: Rådhuset 
Deltagere: Repræsentanter fra SIND, Bedre Psykiatri, suppleant for LAP, Alkohol og/eller stofmisbrugsområdet, 
Husvildeboligerne og Frivilligcentret samt formand Vivi Wøldike og sekretær Anne-Sofie Marcussen 

Afbud: SAND 

Referat 

1. Velkommen til Udsatterådet  
Formand og medlemmer præsenterede sig for hinanden og fortalte om deres baggrund for sidde i rådet. Ny 

repræsentant for Frivilligcentret deltog også.  

Datoer for møder i 2022 blev valgt: 

18. maj kl. 15-17 3. ordinære møde 

30. juni kl. 15-17 Intro til budget 2024-27 

2. august kl. 15-17  Skrive høringssvar til det kommende budget  

20. september kl. 15-17 Udsatterådets 4. ordinære møde 

10. oktober Sindets dag 

22. november kl. 15-17  Udsatterådets 5. ordinære møde  

 

Der er endnu ikke noget arrangement den 10. oktober, men Udsatterådet vil gerne planlægge noget på 

dagen eller fx i uge 41). 

Yderligere datoer:  

Udsatte vil også blive inviteret til dialogmøde med Omsorg og Livskraftsudvalget i oktober eller november.  

Rådet for Socialt Udsatte inviterer til Landspanelmøde i Odense d. 3. juni og d. 28. oktober.  

 

2. Udsatterådets sammenhængskraft - drøftelse 
Gennem de sidste fem år har Udsatterådet oplevet, at mange medlemmer er kommet og gået igen. Det 

blev under punktet drøftet, hvad der kan gøres for at fastholde de nuværende medlemmer. 

 

3. Valg af næstformand 
Udsatterådet skal vælge en næstformand blandt rådets medlemmer, der kan tage over i tilfælde af at 

formanden er fraværende. Formand og næstformand aftaler indbyrdes, hvordan de kan samarbejde om 

opgaven. 
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Repræsentant for Bedre Psykiatri valgte at stille op som næstformand og blev valgt.  

4. Suppleanterne rolle - beslutning 
Som udgangspunkt deltager suppleanten ved hovedmedlemmets fravær, men det har været praksis i 
Udsatterådet 2018-2021, at suppleanter var velkomne til at deltage. Suppleanter har også modtaget mails 
med referater fra møderne, så de kunne holde sig opdateret.  Udsatterådet besluttede:  
 
At suppleanter gerne må deltage på Udsatterådsmøder, uanset om medlemmet er fraværende eller ej, da 
det giver rådet nogle forskellige vinkler, og der kan være flere til at bære arbejdet. Suppleanten har ikke 
stemmeret. 
 

5. Bordet rundt – nyt fra medlemmer og sekretær 
Repræsentant for husvildeboligerne fortalte, at han er blevet kontaktet af flere borgere om en episode, 

som de havde brug for hjælp til. Udsatterådet kom med forslag til, hvad rådet skal gøre i de situationer, 

hvor de som medlemmer, bliver forelagt en sag.  

Repræsentant for SIND foreslog, at Udsatterådet arbejder videre med flg. arbejdspunkter: Værestedet 

samt børn og unge ud fra et forebyggelsesperspektiv. Det bør undersøges, hvad brugerne gerne vil med 

Værestedet, og om der er en mulighed for at SIND-huset og Værestedet kan flytte sammen, hvis 

Værestedet flytter. SIND Nordsjælland kan om et halvandets års tid risikere at stå i den situation, at de ikke 

kan drive SIND-huset længere grundet manglende PUF midler og en ny krediteringsordning. Kommunen har 

ikke kunne anvise nye lokaler. 

Repræsentant for SIND og for Bedre Psykiatri kunne godt tænke sig, at der blev etableret et børne- og 

unge råd. Bl.a. pga. resultaterne fra den seneste Nationale Sundhedsprofil, hvor især den mentale sundhed 

blandt unge op til 24 år går den forkerte vej. Selvom Udsatterådet beskæftiger sig med voksne, kan rådet 

sige noget om de konsekvenser, som det kan se vil ske for gruppen af socialt udsatte over 18 år.   

Det foreslås, at der kan rekrutteres unge fra eksempelvis Street Lap.  

Udsatterådet beslutter at fortsætte drøftelsen. 

6. Punkter til næste gang 
Drøftelse af et tema for Sindets dag herunder nedsætte en arbejdsgruppe v. alle. 

Resumé af møde om lokale udsatteråd og sekretærens rolle v. sekretæren 

Information om projekt ”Ud i livet” på Trollesbro v. sekretæren 

Videre drøftelse af idéen om et børne- og ungeråd v. alle 

 

Evt.  

Forslag om at få udbredt kendskabet til kommunens tilbud til udsatte grupper via et ”Kommunalt landkort”, 

der kan illustrere tilbuddene.  

Der ønskes svar fra forvaltningen om, hvornår arbejdet med strategi for socialpsykiatrien går i gang, da 

Udsatterådet gerne vil involveres fra begyndelsen.  
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