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Hillerød Udsatteråd  
Dato: Torsdag den 26. august 2021 kl. 15-17.30, Møde nr. 4 
Sted: Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød 
Deltagere: Formand og medlemmer som repræsenterer SIND, Frivilligcentret, LAP, Bedre Psykiatri, Værestedet og 
husvildeboligerne 
Afbud: SIND 
Referent: Anne-Sofie Marcussen (sekretær, Borger- og Socialservice, Hillerød Kommune) 

 

REFERAT 

1. Velkommen til  
RK og LP blev budt velkommen. De vil gerne træde ind i Udsatterådet og repræsentere hhv. Værestedet og 

området ”tidligere erfaring fra alkohol- og/eller stofmisbrugsområdet”.  

 

2. Besøg af Tina Lyhne, socialchef i Hillerød Kommune  
Udsatterådet havde inviteret Tina Lyhne til mødet for at hilse på hinanden og få en opdatering af, hvad der 

rører sig på området. Ud over en præsentation af hinanden var punkterne som blev vendt:   

 Status på Campusvej og generelt billige boliger 

 Brugerundersøgelsen – og den opfølgende del 

 Status på Værestedet  

 Dialog om varmestue – og mulighed for tur til Rødovre 

 Status på peer-medarbejdere på Trollesbro 

 

Tina Lyhne vil gerne tage imod invitation fra udsatterådet om at tage med ud og se varmestuen i Rødovre 

for at få større indsigt i, hvad det er Udsatterådet taler om, når de nævner varmestuer. Men det skal ses 

som en gensidig faglig inspirationstur, om indhold i tilbud, til udsatte borgere.  

EL deler sit forslag om, at lave morgencafe på Frivilligcentret. Han har mulighed for at hente brød hos 

Lagkagehuset og en cafe i hovedgaden og tilbyde det til dem, der kommer og henter Hus Forbi-aviser eller 

andre som bare har brug for en kop kaffe.  

 

3. Valgtemaer  
Udsatterådet drøftede forskellige valgtemaer, som enten medlemmerne eller deres foreninger ønskede at 

sætte fokus på i perioden frem til Kommunal og regionrådsvalg 2021. Det foreslås, at Udsatterådets 

medlemmer går 2-3 sammen til valgmøder. Det aftales, at man ringer sammen, når der er datoer på 

valgmøder og at man evt. mødes inden og forbereder sig.  
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4. Bordet rundt - Nyt fra formand, medlemmer eller sekretær som har relevans for hele 

rådet  
LAP: LAP er i gang med at tænke digitale mandegrupper i Nordsjælland. Henning Jørgensen er gået bort. 

Husvildeboligerne: Der er for få, der har hentet aviser her på Frivilligcentret. HUS Forbi har gjort for lidt PR: 

EL har nu hentet aviserne og deler dem ud.  

Værestedet: RK og LP fortæller om Værestedet og nogle af deres aktiviteter. Udsatterådet foreslår, at RK 

og LP kan få et punkt på dagsordenen i Værestedet for at fortælle om, hvad der fx har været drøftet på 

udsatterådsmøderne. Det kunne også være et forslag, at de indkaldte til et specifik møde, hvor de fortalte 

om udsatterådsarbejdet.  

Frivilligcentret: Der er en masse aktiviteter i Frivilligcentret: Bl.a. SafeSpace-projektet og den 24.9 er der 

Frivillig Fredag, som hele Kulturaksen samles omkring med gratis spisning, koncerter, forskellige aktiviteter 

mm. – der vil være havefest med 1000 lanterner. HH sender datoer ud på arrangementerne. 

Anne-Sofie, forvaltningen:  

 En status på Hillerød Kommunes handicappolitik har været behandlet af Økonomiudvalget og 

Byrådet. 

 Den 26. august er der styregruppemøde på ”Ét liv, én plan”, og her besluttes, hvordan det skal føres 

videre. Udsatterådet får en orientering herefter. 

 Status på IPS-metoden (Individuelt Planlagt job med Støtte): Til oktober behandler OLU en 

sagsfremstilling om IPS, og Udsatterådet orienteres herefter. 

 Hillerød Kommune har fået midler til en mobil valgbus til brevstemmer i 3 dage. Indsatsen skal gå 

ud til områder med lav valgdeltagelse og grupper af borgere med lav valgdeltagelse. Der er valgt 

unge mennesker og socialt udsatte som målgruppe.  

 FIAT – projekt; Forebyggende Indsats mod Alkohol i trafikken er et projekt Hillerød Kommune er en 

del af, særligt de to misbrugskoordinatorer. Det er et samarbejdsprojekt ml. politiet og 

kommunerne og Rådet for Sikker Trafik, og det er støttet af Trygfonden. 

 

5. Sammensætning af et kommende Udsatteråd og forventninger til nye medlemmer  
Punktet udsættes til næste møde. Kommentarer til udkastet om, hvad det indebærer at være medlem af 

Udsatterådet, er velkomne inden mødet. Der er modtaget kommentarer fra SM indtil videre. Forslag til nye 

organisationer eller foreninger, der kan være repræsenteret i Udsatterådet må også gerne overvejes. Det 

kunne være TUBA, Blå Kors, Frelsens Hær, Kirkens Korshær. 

 

Evt. og næste møde  
Næste udsatterådsmøde er den 22. september kl. 15.00-17.30 på Frivilligcenteret.  

Anne-Sofie sender Udsatterådets kommissorie samt borgerrådgiverens årsrapport med dagsordenen.  


	Hillerød Udsatteråd
	1. Velkommen til
	2. Besøg af Tina Lyhne, socialchef i Hillerød Kommune
	3. Valgtemaer

	4. Bordet rundt - Nyt fra formand, medlemmer eller sekretær som har relevans for hele rådet
	5. Sammensætning af et kommende Udsatteråd og forventninger til nye medlemmer
	Evt. og næste møde

