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Beretning fra Hillerød Udsatteråd 2021 
2021 har ligesom året før været præget af Corona, dog ikke med så mange restriktioner som vi oplevede i 

2020. Det har været positivt at kunne afholde de fleste møder i Udsatterådet fysisk. 

Vi startede året med at arbejde videre med et af vores fokuspunkter fra 2020: Udvikling af Værestedet, bl.a. 

med fokus på et Værested med egne lokaler, og med at få ideer til at tiltrække nye brugergruppe bl.a. fra 

en yngre gruppe brugere. 

Rådet var sammen med Omsorg og Livskraftudvalget, ansatte fra CUS (Center for Udvikling - og Støtte) og 

fra forvaltningen på virtuelt besøg på 3 Væresteder og havde efterfølgende en positiv dialog om, hvad der 

kunne passe bedst ind i en by som Hillerød. Rådet har efterfølgende følt sig koblet af processen og har ikke 

været orienteret om den videre plan for projektet. Rådet håber på, at samarbejdet bliver genoptaget i 

2022. 

Møder/ medlemmer 
Udsatterådet har derudover afholdt 5 ordinære møder.  

1 møde med Tina Lyhne som gæst. 

1 med jobcenteret der præsenterede Et liv – en plan og projektet IPS (individuel planlagt job med støtte) 

som metode. 

Afsluttende har vi haft et fælles møde med Handicaprådet, Ældrerådet og Omsorgs-og Livskraftudvalget. 

Udsatterådet har arbejdet med en folder til nye medlemmer med en beskrivelse af, hvad det indebærer at 

være medlem af Rådet og hvilke forventninger der er til det enkelte medlem. Rådet har gennem årene haft 

udfordringer med at rekruttere og fastholde medlemmer fra bl.a. hjemløseområdet og Værestedet. Vi har 

afsluttende udformet en skrivelse med forslag til at løse denne problematik til Omsorg og Livskraftudvalget. 

2 medlemmer har deltaget i den årlige konference for Udsatteråd i Danmark.  

Flere medlemmer har deltaget online i to sessioner med Rådet for Socialt Udsatte (det nationale 

udsatteråd) omkring udarbejdelse af idekataloger med temaerne:  

 Hvorfor bliver folk udsatte 

 God brugerdeltagelse – Hvordan? 

Rådet har i år fået 3 nye repræsentanter. 1 for hjemløseområdet, 1 for alkoholområdet og en for 

Værestedet (stoppet igen pr 1.11). 

Formand og suppleant for Bedre Psykiatri stopper pr. 1.1. 2022.  
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Valg 
Vi har haft fokus på valget i 2021. Rådet har diskuteret, hvordan det skulle gribes an, og hvordan vi kunne få 

mest fokus på de udsatte borgere i Hillerød.  

Beslutningen blev, at vi ville møde op til flest mulige valgmøder med spørgsmål omkring de problematikker 

Rådet har arbejdet med at få opmærksomhed omkring gennem de senere år. Derudover skulle vi gennem 

lokalaviser med læserbreve sætte yderligere fokus på temaerne. 

 Hjemløsestrategi- herunder ældre hjemløse med behov for plejehjemspladser 

 Billige boliger – boligsocial plan  

 Forebyggende indsats på unge udsatte 

 Tiltag i forhold udskrivning fra forskelligt psykiatritilbud 

Rådet er tilfreds med det fokus, vi formåede at få sat på de udsattes behov i valgperioden. Vi erfarede, at 

der blandt flere politikere er for lidt viden om de problemstillinger, der er i Hillerød på Udsatteområdet og 

at området ikke er en politisk mærkesag for langt de fleste partier. 

Budgetaftale 
I forhold til oplæg til budgetaftalen oplevede vi at udspillet bar præg af at det var valgår. Mange 

anlægsønsker og få besparelser. Dog måtte vi erfare, at der ikke var anlægsønsker til de mest udsatte – 

ingen ønsker om billige og egnede boliger til mennesker der kræver særlige forhold- nyt Værested- eller 

varmestue.  

Der har løbende været besparelser på området, så selv den 1 % besparelse der er pålagt alle afdelinger får 

store konsekvenser for borgere. 

Vi ser positivt på, at pårørendekonsulenten i år har udvidet sit område og nu ligeledes varetager 

pårørendesamtaler indenfor det psykosociale område. Angående borgerådgiver håber vi at stillingen 

hurtigst muligt bliver besat. Vi er bekymret for at det ikke er lykkedes at finde penge til en opnormering af 

stillingen. 

Udsatterådet er meget bekymrede for den besparelse på 100.000 der blev vedtaget på § 18-puljen til 

frivilligt socialt arbejde. Det frivillige sociale arbejde har stor betydning for udsatte borgere. § 18 og § 79 

har ligeledes været udsat for besparelser gennem de senere år samtidig med at Hillerød Kommune via 

politikker på alle områder nævner civilsamfundet som en vigtig og aktiv partner. 

Udsatterådets formand har en plads i Udvalget. 
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Høringssvar 
Udsatterådet har afgivet høringssvar på følgende områder 

 Beskæftigelsesplanen 2021-22 

 Udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje 

 Budgetforslag 2022-25 

 Boligpolitik 

 Kvalitetsstandarder for ældre og Sundhed samt tilsynspolitik 

Udsatterådet har fortsat et ønske om at blive taget før ind i processen, da vi ofte føler at det næsten er 

færdige produkter, vi bliver præsenteret for. Vi ønsker at være med i de indledende debatter således at de 

borgere vi repræsenterer, er med i materialet fra start. 

Udsatterådet har været glade for de tilbagemeldinger vi har fået fra Udvalget og ser med stor glæde frem 

til at Hillerød Kommune har sagt ja til både at få udarbejdet en socialpsykiatrisk plan såvel som en 

boligsocialplan. Begge dele giver håb for de udsatte om bedre hjælp og muligheder på sigt. 

Vi håber på et konstruktivt samarbejde i 2022. 

 

Venlig hilsen  

På Udsatterådets vegne  

Hanne Hou 

Forkvinde 
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