
Socialt udsat og sårbar

Temadag om dialogen mellem kommunens ansatte og socialt udsatte borgere i Hillerød.

Oplæg, debat og spørgsmål med borgere og repræsentanter fra kommunen.

Arrangør:
Hillerød Udsatteråd: borgerogsocialservice@hillerod.dk
Tilmelding: hanne_hou@hotmail.com

Tirsdag d 30. januar kl. 9.30 - 12.30
i Kedelhuset, Fredensvej 12 b

“....det er vigtigt, at 
socialt udsatte har et lokalt 
talerør, der sikrer, at 
udsatte borgere bliver 
hørt i den lokalpolitiske 

debat ”
Socialstyrelsen

“Socialt udsatte borgere 
udgør en minoritet i 
kommunerne – også 
stemmemæssigt. Men det 
gør ikke deres stemme 

mindre vigtig. ”
Socialstyrelsen

Er kommunen til for dig, eller er det omvendt?
  
Hvordan skal ønskekommunen være, set med dine øjne?

Udsatterådet sætter fokus på disse spørgsmål. 
Vi hører fra mange udsatte i Hillerød at det alt for tit opleves som et forhindringsløb, 
at få hjælp til at få tilværelsen på sporet, når man selv eller ens nærmeste rammes af 
sygdom, livskriser, misbrug eller hjemløshed.

Din kommune 
i øjenhøjde



“Et lokalt udsatteråd 
arbejder for at 
forbedre forhold og 
indsatser for socialt 
udsatte i kommunen”

Rådet for Socialt Udsatte

Målet
Når en socialt udsat borger bliver til en klient, kan den gode dialog med kommunen være altafgørende 
for, om den pågældende opnår et godt og stabilt liv. 

Med denne temadag vil vi i Udsatterådet forsøge at afdække hvordan mødet mellem borger og kom-
mune opleves.

Vi ønsker, med udgangspunkt i de oplevelser du har haft, at få sat ord på de forventninger der er til vores 
allesammens kommune. Det gælder, hvadenten du kommer som borger der har brug for hjælp eller du 
kommer som ansat i kommunen, med et ønske om at få en dybere indsigt i hvad dine medborgere 
tænker. 

Vi vil gerne have belyst de tanker og holdninger, der rører sig i 2018. 
Formålet med temamødet er at skabe gensidig lydhørhed og dermed grobund for at Hillerød Kommune 
bliver en af de bedste kommuner, også set med de socialt udsatte borgeres øjne.

Hillerød Udsatteråd
borgerogsocialservice@hillerod.dk

Bryanridgley.com

Temadag
Tirsdag d 30. Januar kl 9.30 -12.30 inviterer vi berørte borgere, brugere, sagsbehandlere og andre 
interesserede til at mødes om disse spørgsmål, i Kedelhuset i Hillerød. 

Indlæg fra borgere
Forskellige borgere, både brugere og pårørende, vil 
fortælle deres personlige historie om, hvordan de oplev-
ede mødet med kommunen. Der, hvor det gik glat og der, 
hvor sagen gik i hårdknude.

Rundbordsdebat
Ide- og debatforum ved bordene. Her er der mulighed for at tale sammen om hvordan mødet mellem 
borger og kommune kan blive en god oplevelse for alle. Brain storm, ikke shit storm.

Morgenbord
vi byder på friskbagt morgenbrød fra kl. 9.00.
Tilmelding kan ske ved at skrive til hanne_hou@hotmail.com
Tilmelding til morgenmad og temadag er ikke nødvendig for at være med.

Kommunens repræsentanter
Socialchef Vibeke Ries fra Hillerød Kommune afrunder mødet, ved at fortælle om kommunens deltagelse 
i frikommuneforsøget. Særligt mhp voksenområdet, hvor der ønskes en samlende indsats for psykisk 
sårbare over 30 år, der gerne vil i job.

Opsamling og spørgsmål
Vi følger op på hvad der har været talt om ved bordene og præsenterer resultaterne for hinanden. 
Debatten vil dagen igennem blive retfærdigt ordstyret af Kirsten Steensberg

Indlæg fra sagsbehandlere
I samme ånd vil to sagsbehandlere fortælle om en 
arbejdsdag, når de sidder overfor  en borger med kom-
plekse problemstillinger. Der, hvor det går glat og der, 
hvor sagen går i hårdknude.


