
 

 

Hillerød Udsatteråd  
Dato: 22. januar 2020 kl. 16-18. Møde nr. 1 
Sted: Frivilligcentret 
Deltagere: Formand og medlemmer som repræsenterer SIND, Frivilligcentret og Bedre Psykiatri 
Fraværende: LAP, SAND, Værestedet 
Referent: Anne-Sofie Marcussen (sekretær, Borger- og Socialservice, Hillerød Kommune) 

 

REFERAT 

De fremmødte medlemmer foreslog, at punktet om Horsevænget blev tilføjet til dagsordenen som 
et beslutningsdygtigt punkt, hvilket blev godkendt.  
 
Udsatterådet ønsker at:  

1. Få yderligere oplysninger om kompenserende foranstaltninger for de berørte - og 
kommende - beboere.  

2. Få svar på, hvordan man bibeholder det antal billige boliger, der er egnet til udsatte.  
3. Lave et læserbrev, debatindlæg med interview eller brev til Byrådet med de spørgsmål 

rådet ønsker svar på.  
Hanne Hou og Marie-Therese laver udkast til brev. Charlotte vil gerne læse igennem. 

 
Hanne tilføjer, at i en sag på § 17, stk. 4 udvalget (om styrkelse af social sammenhængskraft og 

trivsel) fremgår, at der i 2019 er anvist 49 boliger. I 2018 var tallet næsten dobbelt så højt. Der er 

sendt 8 boliger retur, da det ikke har været muligt at anvise boligen pga. for høj husleje. Hele 

sagen kan læses her: https://dagsordener.hillerod.dk/vis/#0901ca0e-1bdd-4698-aaf7-

4ad7dee7e452 

1. Årshjul for Udsatterådets arbejde 2020 

A. Hvilke fokusområder og aktiviteter skal rådet arbejde med og planlægge?  

B. Hvem vil rådet evt. have besøg af og selv besøge - og hvornår?  

C. Hvordan skal rådet være synlig? 

A. Der kom flg. forslag: 

1. Børn og unge som pårørende. Hvad sker der når kommunen underrettes om forældres 

indlæggelse/udskrivning)? 

+ Bakke op om at nedsætte et børneråd  

2. Boliger – skæve boliger og boliger med lavt huslejeniveau 

3. Uddannelse – unge (udsatte) der har svært ved at tilrettelægge deres uddannelse – hvilke 

støtte har de mulighed for at få? 

+ Flere udsatte tilbage i beskæftigelse/uddannelse 

+ Socialt frikort 

4. Vende udviklingen med at et stigende antal mennesker får psykiske lidelser -  

https://dagsordener.hillerod.dk/vis/#0901ca0e-1bdd-4698-aaf7-4ad7dee7e452
https://dagsordener.hillerod.dk/vis/#0901ca0e-1bdd-4698-aaf7-4ad7dee7e452


 

 

+ Stigma nedbringes (evt. lave et event) 

5. ”Psykiatriens hus” – inkl. misbrugsbehandling tilbage til Regionen (Bermuda trekanten) 

6. Ønske om en pårørendekonsulent 

7. Opfølgning på spørgsmål om en varmestue 

Det besluttes på næste møde, hvordan der prioriteres mellem punkterne, og hvem der tager sig 

særligt af hvad. Herunder besluttes det, hvad vi som lokalt udsatteråd skal lade andre om at 

arbejde med.  

Det vi ikke fik fokus på i 2019 er emnet ”Ensomhed”. Der er fokus på dette i Frivilligcentret, så 

måske burde foreningerne tage sig af dette. 

B. Hvem vil rådet evt. have besøg af og selv besøge - og hvornår? 

 Borgerrådgiverne vil gerne mødes med Udsatterådet 30 minutter. Dagsordenen vil være: 

Borgerrådgivernes opgaver, hvem møder hun, og hvad oplever vi som udsatteråd.  

 Rådet gerne have besøg af Tina Lyhne, sektionsleder i Socialfaglig Enhed og centerleder på 

CUS og Vibeke Ries, socialchef 

 Det foreslås at høre mere om STU på gymnasierne.  

 På OLUs besøg på Prærien foreslås det at møde Susanne, kontaktperson på Prærien og 

ansat i Rødovre Kommune: Dagsordenen vil være at høre om fordele ved at arbejde på den 

måde de gør, hvor civilsamfundet, erhvervslivet og kommunen arbejder sammen. Evt. 

kunne en ansat fra forvaltningen også deltage.  

 Socialjuristen  

 Boligområdet – hvem kan besvare rådets spørgsmål og sige mere om, hvad der rører sig? 

Anne-Sofie overvejer. 

 

C. Hvordan skal rådet være synlig? 

 Deltagelse i Sindets dag 10 oktober.  

 Foldere.  

 Deltagelse i Fællesskabsfestival på Biblioteket.  

 Julekort? 

 Fortsat fokus på hvordan vi hverver flere medlemmer.  

 Fortæl de gode historier og oplevelser. Evt. flere oplæg.  

 Der udarbejdes en årsrapport, som også fremlægges politisk. 

2.  Bordet rundt - Nyt fra formand, medlemmer eller sekretær som har relevans for hele 

rådet. 

Hanne og Anne-Sofie deltager på temamøde tirsdag den 28. januar om social ulighed i sundhed 

med borgernes perspektiv Region Hovedstadens Udsatteråd står bag.  

Den 29. januar kl. 18.30-21 på Rådhuset er der borgermøde om handleplaner til 

handicappolitikken. Tilmelding nødvendig. Se evt. Nyheder på forsiden af kommunens 

hjemmeside. 



 

 

3. Information til Udsatterådet: Hvordan kan rådet få mere viden om, hvad der rører sig i 

forvaltningen og det politiske arbejde?  

Udsatterådet vil gerne orienteres mere om, hvad der rører sig inden for rådets område, da de har 

brug for en viden at agere på. Der efterlyses bl.a. en status på det sociale frikort.  

Udsatterådet har nu arbejdet i knap 3 år. Rådet er interesseret i at få kendskab til, hvordan 

politikerne ser rådets arbejde, og om der er politisk ønske om et større samarbejde. Rådets 

medlemmer oplever at blive brugt omkring høringssvar og i arbejdsgrupper om politikker, men 

oplever ikke at blive brugt i konkrete problemstillinger( f.x. nedlæggelse af husvildeboliger). Rådet 

udarbejder en skrivelse som vil blive afsendt til Byrådet. 

 

4. Orientering om arbejdet med kvalitetsstandarder for Borger- og Socialservice v. Anne-Sofie 

Kvalitetsstandarderne for det specialiserede voksenområde (Borger- og Socialservice) er ved at 

blive revideret, så de forhåbentlig bliver mere læsevenlige og forstålige for borgerne. 

Forvaltningen håber, at Udsatterådet i fællesskab med Handicaprådet vil læse og kommentere de 

reviderede kvalitetsstandarder på et møde på 1-2 timer i slut marts. Udsatterådet kan også 

udpege repræsentanter fra rådet til at deltage i mødet. Det besluttes at spørge, om Steen har lyst 

til at deltage i arbejdsgruppen.  

 

5. Orientering om sag om udvikling af Værestedet på CUS v. Anne-Sofie   

I december 2019 blev det politisk besluttet, at der skal ses på hvordan Værestedet kan blive et 

tilbud, der kan gøre gavn for endnu flere. Arbejdet er i gang, og der er talt med brugere og med 

personale om, hvad der fungerer godt ved Værestedet, og hvad brugerne kunne ønske sig mere af. 

Der skal nu nedsættes en arbejdsgruppe, der bl.a skal: 

 være med til at planlægge en inspirationsaften, hvor alle i Hillerød inviteres til at komme forbi 

med forslag og idéer til Værestedet  

 kvalificere, hvad der kan spørges om i et spørgeskema, hvor ønsker til et værested vendes 

 samle op på alle de svar og de idéer, der kommer fra spørgeskemaerne og inspirationsaftenen. 

Arbejdsgruppen mødes i alt 2 gange. Marie Therese melder sig og Anne-Sofie spørger Hanne Skou. 

Alle er velkomne til en inspirationsaften den 24. februar kl. 17-19.30 (afholdelsessted følger). 

Evt. og næste møde 
Næste møde er den 18. marts kl. 16-18 på Frivilligcentret. 
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