Udsatterådet
– et talerør for socialt udsatte
borgere i Holstebro Kommune

Kulturen til forskel

HVAD ER ET UDSATTERÅD?
Et Udsatteråd fungerer som talerør for kommunens socialt udsatte
grupper.

UDSATTERÅDETS FUNKTION OG OPBYGNING
Udsatterådets formål er at rådgive og formidle erfaringer og specialviden vedr. udsatteområdet. Byrådet vil hører Udsatterådet i forhold
til initiativer, der er direkte rettet mod rådets målgruppe, og i sager,
hvor rådets vurdering vil være relevant.
Udsatterådet kan tage spørgsmål op af generel karakter, og komme
med forslag til politiske og administrative initiativer.
Der afholdes møder 4 gange om året, og møderne er ikke offentlige.
Udsatterådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.
Udsatterådet består af 8-12 personer, som skal være bosiddende
eller lokalt forankret i Holstebro kommune.
Referater fra møderne kan fås ved henvendelse til sekretæren.
Udsatterådet på Facebook: UdsatteRådet Holstebro

UDSATTERÅDETS MÅLGRUPPE
Målgruppen som Udsatterådet omfatter er borgere, der befinder sig
i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold.
Udsatterådet vil have særligt fokus på de grupper blandt udsatte,
som er særlig sårbare eller hvortil der kan være knyttet særlige problemstillinger.

HVAD KAN DU BRUGE UDSATTERÅDET TIL?
Udsatterådet ønsker at sætte fokus på socialt udsattes vilkår i Holstebro kommune. Dine erfaringer og oplevelser som borger er derfor
vigtige.
Har du et generelt spørgsmål eller et emne vedr. socialt udsattes
vilkår, kan du rette henven-delse til sekretæren for udsatterådet, så
vil der kunne videreformidles en kontakt til Udsatterådets medlemmer.
Udsatterådet kan ikke behandle enkeltsager. Dog kan enkeltsager
danne grundlag for rådets behand-ling af principielle spørgsmål.
Udsatterådet kan ikke som enhed fungere som bisidder eller lignende.
Besøg Udsatterådets hjemmeside for yderligere information.
www.holstebro.dk/udsatteraadet
www.facebook.com/udsatteraadet7500

UDSATTERÅDETS MEDLEMMER
Formand:

Pia Maria Aggerholm

Næstformand: Ann-Sofie Antonsen
Medlemmer:

Bruno Thomsen
Karin Villerup Andersen
Roar Søndergaard
Dennis Østergaard
Christian Pultz Pedersen
Hanna Uth Kristiansen
Caroline Petra Miess Mol
Pia Morthensen
Christian Martin Egede Vad
Dennis Egede Brandsborg Antonsen

Sekretær:

Hans Jørgen Niewald
Mobil: 2134 8246, direkte tlf.: 9611 4071
Social og Sundhed varetager
sekretariatsbetjeningen af Udsatterådet

Social og Sundhed
Holstebro Kommune
Viborgvej 67, 7500 Holstebro
Tlf.: 9611 4071
hans-jorgen.niewald@holstebro.dk

