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JEG VIL TALE OM



INTRODUKTION TIL RÅDET 
OG RÅDETS ARBEJDE



HVAD ER RÅDET 
FOR SOCIALT 
UDSATTE?
• Nedsat af Social- og Ældreministeren for at rådgive 

regeringen og Folketinget

• Rådet er uafhængigt og beskikkes for en fireårig 
periode, der følger perioden for kommunal- og 
regionsrådene. 

• Medlemmerne af Rådet for Socialt Udsatte er 
personligt udpeget af social- og ældreministeren

• Medlemmerne har særlig indsigt og erfaringer med 
socialt udsatte grupper



RÅDETS 
MÅLGRUPPE
Mennesker, der enten lever i eller er i risiko 
for at ende i socialt udsathed, eksempelvis:

•Hjemløshed
•Afhængighed af stoffer, alkohol eller gambling
•Psykiske lidelser
•Prostitution/sexsalg
•Langvarig arbejdsløshed og fattigdom
•Særligt når flere af disse optræder samtidigt



RÅDET ARBEJDER MED

Deltagelse
• Rådet skaber nye metoder for 
deltagelse, der sikrer socialt 
udsatte menneskers indflydelse

Viden
• Rådet udgiver 
videnspublikationer 
om udvalgte temaer

Politik
• Rådet kommer med forslag til 
politiske løsninger på tværs af 
områderne



RÅDETS ARBEJDE 
MED DELTAGELSE

Rådet vil skabe forudsætninger for, at 
udsatte mennesker kan deltage i 
samfundsudviklingen, og at deres 

stemmer vægter højt i den måde, vi 
løser sociale problemer på



RÅDET SKABER DELTAGELSE, DER:

Løfter den enkelte
• Styrker troen på egen stemme
• Giver selvbestemmelse, og en 

følelse af at høre til og have 
værdi

Skaber bedre løsninger
• Levede erfaringer styrker 
udviklingen af tilbud og politik

• Levede erfaringer giver nye 
perspektiver og nye løsninger

Styrker 
sammenhængskraften

• Politik skal afspejle hele 
befolkningen. Det giver tillid og 

sammenhængskraft 



DELTAGELSE I 
UDVIKLING AF 
POLITIK
Hvad gør Rådet?
•Rådet bygger bro og afholder møder med 

deltagelse af socialt udsatte mennesker for 
aktører, der ikke har kontakt til målgruppen

•Rådet udbyder sparring og rådgivning til 
politiske organisationer, der ønsker at 
arbejde med deltagelse af socialt udsatte 
mennesker



BORGERHØRING 
OM PSYKIATRIEN 
Hvad gik høringen ud på?

• Høring for socialordførerne med deltagelse 
af Social- og Ældreministeren 

• Temaet var indsatser i socialpsykiatrien og 
overgangen fra behandlingspsykiatrien

•Formål var, at mennesker med erfaringer fra 
psykiatrien selv er med til at pege på 
problemerne og komme med løsninger



BORGERHØRING OM 
PSYKIATRIEN 
Hvad kom der ud af det? 

• 10 prioriterede forslag blev præsenteret 
for socialministeren og socialordførerne

• Forslagene er taget med i udviklingen af 
nye indsatser i Udviklings- og 
investeringsprogrammerne

•Socialordførerne vælger hvert år, hvilke 
indsatser, de vil bruge puljen til



DE 10 PRIORITEREDE FORSLAG
Overgangen fra region til kommune 



DE 10 PRIORITEREDE FORSLAG
Socialpsykiatrien og kommunen



DE 10 PRIORITEREDE FORSLAG
Socialpsykiatrien og kommunen



LOKALE OG REGIONALE UDSATTERÅD



UDSATTERÅDETS VÆRDI 
FOR KOMMUNEN 

Rådgivning og 
sparring

Dialog og tillid 
skaber bedre 
resultater

Adgang til unik 
viden 

Med et udsatteråd skaber byrådet en 
ramme, der er med til sikre og styrke 
dialogen mellem politikere og 
udsatte borgere og skaber gode 
resultater. 

Når byrådet forhandler om vigtige 
beslutninger, der vedrører socialt 
udsatte, kan et udsatteråd i kraft af 
medlemmernes viden og levede 
erfaringer på området rådgive 
politikerne. 

Med et udsatteråd får byrådet indsigt 
i en til tider isoleret borgergruppes 
ønsker og behov, og det er med til at 
skabe en gensidig forståelse og 
social forandring. 



LOKALE UDSATTERÅD
Hvad gør Rådet? 

• Rådet styrker socialt udsatte menneskers 
deltagelse i lokale udsatteråd bl.a. gennem 
målrettede netværksaktiviteter i Rådets 
landspanel

• Rådet understøtter de lokale udsatteråd i at 
opnå indflydelse lokalt

• Rådet tilbyder rådgivning og sparring til 
kommuner, der ønsker et lokalt udsatteråd. 



HVAD LAVER RÅDET 
FOR UDSATTERÅDENE?
• Landspanelmøder i Odense to gange 

årligt 

• Regionale møder og netværksaktiviteter

• Erfaringsudveksling fx mellem sekretærer

• Spørgeskemaundersøgelser

• Konferencer 

• Målrettede aktiviteter og projekter



SPARRINGSKOPS 
AF ERFARINGS-
EKSPERTER
Fra de lokale udsatteråd på tværs af landet

•6-8 erfaringseksperter, der er  med til at udvikle 
deltagelsesaktiviteter og metoder i Rådets arbejde. 

•Erfaringseksperterne rekrutteres fra landspanelet. 

•Med til at komme med nye ideer og tiltag i Rådets arbejde 
med deltagelse særligt for erfaringseksperter, der sidder i 
de lokale og regionale udsatteråd



BRUGERNES BAZAR



BRUGERNES BAZAR 2022 
RÅDET ER HOVEDARRANGØR FOR SIDSTE GANG

• Rådet har siden 2004 finansieret og gennemført 
bazaren i samarbejde med fx SAND, LAP m.fl. 

• BB har samlet socialt udsatte mennesker på tværs af 
landet og skabt rammen for, at de kunne deltage i 
politiske debatter og møde lokal- og 
folketingspolitikere i mere uformelle rammer

• Rådet har nu fået til opgave at sørge for, at de 
erfaringer, socialt udsatte mennesker har, bliver en 
del af Rådets arbejde og lokale og nationale politiske 
processer hele året og i hele landet. Derfor har 
Rådet ikke mulighed for at finansiere BB også. 

• Men BB afholdes særligt i år d. 24. august med et 
coronatema



RÅDETS ARBEJDE MED 
TIÅRSPLANEN FOR 
PSYKIATRIEN



HVAD GØR RÅDET?

Debat på folkemødet
Tema: Sådan bliver tiårsplanen 
til gavn for mennesker i social 

udsathed 

Politisk indflydelse
Møder med politikere, 

socialstyrelsen mv. 

Politiske anbefalinger
Rådet udgiver snart 

anbefalinger på baggrund af det 
faglige oplæg



RÅDETS ANBEFALINGER
Fem centrale budskaber 

1. Det er nødvendigt med en samlet plan, der med udgangspunkt i politisk fastsatte mål, 
der løfter psykiatrien for alle målgrupper. Psykiatrien skal sidestilles med somatikken

2. Deltagelse og medbestemmelse fra brugere og pårørende skal være en naturlig del af 
behandlingen. Levede erfaringer skal stå centralt i den faglige udvikling af psykiatrien. 

3. Alle borgere skal have en helhedsorienteret indsats, der går på tværs af sektorer og 
fagområder. Ingen må slippe en patient, før andre er klar til at tage over. 

4. Behandling skal være for alle. Der er for mange, der ikke har adgang til og/eller kan 
rummes i de eksisterende behandlingstilbud. 

5. En socialfaglig indsats er nødvendig del af og forudsætning for psykiatrisk behandling



HVORDAN KAN LAP 
OG RÅDET ARBEJDE 
TÆTTERE SAMMEN?
Fælles dagsorden om deltagelse, hvor 
vi insisterer på:

•At levede erfaringer er en værdiful kilde til viden og til 
bedre løsninger

•At brugere af psykiatrien skal have indflydelse på den 
faglige udvikling af psykiatrien

•At brugere af psykiatriens deltagelse og medbestemmelse 
bør stå i centrum for behandlingsindsatsen – både i 
behandlings- og socialpsykiatrien



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN


