Hillerød Udsatteråd
Dato: 3. december 2020 kl. 16-18. Møde nr. 4
Sted: Rådhuset, lokale Leen samt Teams
På mødet deltog: Formand og medlemmer som repræsenterer SIND, husvildeboligerne, Værestedet,
Frivilligcentret og Bedre Psykiatri
Referent: Anne-Sofie Marcussen (sekretær, Borger- og Socialservice, Hillerød Kommune)

REFERAT
1. Præsentation af IPS
Stine Hollensted (arbejdsmarkedschef) og Marie Stockmarr (udviklingskonsulent) præsenterede IPS
(Individuelt Planlagt job med Støtte), som er en beskæftigelsesindsats målrettet mennesker med psykisk
diagnose eller sårbarhed, som har et ønske om og er motiverede for at komme i job eller uddannelse.
Formålet er at flere borgere med psykisk sygdom kommer i arbejde eller beskæftigelse. To IPS konsulenter
og én koordinator er netop ansat i Jobcenteret (hvilket var en del af budgetforliget), og IPS vil have et tæt
samarbejde med Psykiatrisk Center Nordsjælland. IPS konsulenterne vil hver have kontakt til 20-25 borgere,
koordinatoren lidt færre. Borgerne deltager i IPS indsatsen, så længe, de har behov for det.
Forskningscenter Core (Copenhagen Research Centre for Mental Health) er tilknyttet projektet. IPSprojektet ligger i EBT-udvalget (Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget).

2. Besøg af Hillerød Kommunes borgerrådgiver
Michala Thousig præsenterede sig selv og sin funktion som borgerrådgiver, og Udsatterådet præsenterede
sig for Michala. Michala har forvaltningsretten som fokusområde og kontaktes som borgerrådgiver af
borgere, der fx ønsker at tale om en sag, hvor samarbejdet ikke kører, som gerne vil indgive en klage eller
som har brug for hjælp til at læse et brev. Hvert forår udarbejder borgerrådgiveren en beretning om det,
det han/hun har erfaret. Den sendes til byrådet, men er også til forvaltningen. Nogle af problematikkerne
er manglende journalisering, og borgere der ikke modtager beskeder.
Borgerrådgiveren modtager også henvendelser i whistleblower-ordningen og videresender dem til videre
behandling. Der er ikke afsat tid til, at hun kan undersøge henvendelserne. Borgerrådgiveren er ansat 15
timer ugentligt og kan kontaktes via hjemmesiden eller telefonisk, og Michala tilbyder også at komme ud i
foreninger, eller hvor der er behov for oplæg fra hendes side. Se kontaktoplysninger her: Hillerød
Kommunes borgerrådgiver

3. Udsatterådsmøde
Orientering til alle:
 Beboerne i husvildeboligerne har indstillet en hillerødborger som repræsentant for
husvildeboligerne i Udsatterådet. Omsorg og Livskraftsudvalget har den 2. december godkendt den
indstillede kandidat som medlem af Udsatterådet. Velkommen til.




Mange juletiltag er aflyste pga. corona, herunder julerefugie i LAP. Der er indtil videre juleaftenarrangement på Hillerød Stadion som de forrige år.
Suppleant for SIND har trukket sig fra Udsatterådet.

Bordet rundt:
Repræsentant for SIND HG: SIND har fået penge fra DH til at lave kurser, men har få ressourcer til at
gennemføre det. Kurserne skal afholdes før maj. SIND er stadig åbent og har dispensation til at være mere
end 10 personer. Klubudvalget har søgt nogle af de midler, der er afsat til forebyggelse af ensomhed. Ang.
Værestedet har flytningen af tilbuddet været vendt i DHs bestyrelse og i Handicaprådet.
Repræsentant for Husvildeboliger: Der er lavet en aftale om, at Hus Forbi kan bruge Frivilligcentret til
opmagasinering af Hus Forbi-aviser.
Repræsentant for Frivilligcentret HH: Har videresendt en mail til alle i Udsatterådet om et virtuelt
inspirationsbesøg på 3 forskellige væresteder d. 8. januar 2021 med OLU og opfordrer til at deltage.
Repræsentant for Værestedet: I SIND-huset har der været besøg af leder af CBB og konsulent fra
forvaltningen om det kommende værested. De vil rigtig gerne samarbejde med SIND, fx om fællesspisning.
Psykiatriforeningernes fællesråd er blevet medlem af bestyrelsen.
Repræsentant for Bedre Psykiatri MTH: Bedre Psykiatri har iværksat stor brugerundersøgelse om, hvordan
kommunen varetager henvendelser. Og Bedre Psykiatri fortsætter lokalt tværsektorielt samarbejde med
SIND, Skizofreniforeningen, Hillerød Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri om at styrke indsatserne
på pårørendeområdet i regionen. MTH og HH har været til møde med byplanlægger fra By og Miljø om
indhold til den kommende boligpolitik. Fokus var på behovet for billige boliger og skæve boliger samt at der
skal være øget rummelighed, arkitektonisk og socialt. Der blev også talt om varmestue og om mulighed for
at indrette stille steder i naturen, hvor man kan sidde for sig selv. Der kommer invitation til borgermøde på
et tidspunkt.
Repræsentant for forvaltningen
 Kvalitetsstandarderne for borgere med særlige behov i Hillerød Kommune er behandlet og
godkendt og kan nu læses på kommunens hjemmeside.
 Pårørendekonsulenten i kommunen tilbyder nu også rådgivning til pårørende til mennesker ramt af
psykisk sygdom. Man kan læse mere om, hvad pårørendekonsulenten kan tilbyde på kommunens
hjemmeside. Der vil blive trykt en pjece, som kan sendes ud til foreninger, bibliotek, frivilligcenter
m.fl.
 Der ansættes ny socialchef 1. februar 2021.
 Værestedet: Der er blevet ansat to nye medarbejdere i Værestedet. Til ansættelsessamtalerne
deltog tre brugerrepræsentanter fra Værestedet og fra Trollepunktet. Der er planlagt
inspirationsmøde den 8. januar, hvor tre Væresteder virtuelt vil holde oplæg for OLU og
udsatterådet om deres tilbud: Thorvaldsen på Frederiksberg, Rønnebærvej 19 i Rudersdal og
Fountain House på Østerbro.
Datoer for ordinære Udsatterådsmøder i 2021:
13. januar kl. 16-18
11. marts kl. 16-18
4. maj kl. 16-18
26. august kl. 16-18

10. oktober: Evt. arrangement på Sindets dag.
Grundet kommunalvalget i november foreslås valgmøder med tema i fællesskab med Ældrerådet og
Handicaprådet i første halvår af 2021 og et valgmøde kun for politikere og Udsatteråd i 2. halvår.
I forbindelse med Hillerød Kommunes budgetmateriale kan der også blive tale om et møde i slutningen af
juni, hvor materialet sendes i høring. Dato følger.
Derudover er der to andre datoer:
Den 8. januar kl. 12-14: Virtuelt inspirationsbesøg på tre væresteder med Omsorg og Livskraftsudvalget
Den 20. januar kl. 17.15-18.45: Dialogmøde med Omsorg og Livskraftsudvalget (formentlig virtuelt)
Julekort og årsberetning:
Udsatterådet udsender igen i år et julekort til politikere og andre personer, som rådet har samarbejdet med
i årets løb. I starten af det nye år udarbejdes årsberetning for rådet.

