Hillerød Udsatteråd
Dato: 11. marts 2021. Møde nr. 2
Sted: Teams
Deltagere: Formand og medlemmer som repræsenterer SIND, LAP, Frivilligcentret, Husvildeboligerne,
SAND og Bedre Psykiatri
Referent: Anne-Sofie Marcussen (sekretær, Borger- og Socialservice, Hillerød Kommune)

REFERAT
1. Temaer for arrangementer 2021
Det blev besluttet, at temaet for et kommende valgmøde bliver: Boligpolitik for udsatte. Valgmødet
arrangerer Udsatterådet alene og uden en samarbejdspartner. Det blev besluttet, at nedsætte en
arbejdsgruppe, som kan stå for at planlægge. Arbejdsgruppen mødes 24. marts kl. 13 og arbejder videre
med medlemmernes forslag, der kom frem på mødet.
Rådets forkvinde nævner, at der er mulighed for at finde statistik på boligsocial anvisning på den sag som
Omsorg og Livskraftsudvalget havde på dagsordenen på marts mødet.
Det brev som Udsatterådet skrev, som indeholdt forskellige spørgsmål til boligområdet, har Omsorg og
Livskraftsudvalget diskuteret på deres seneste møde. Brevet er sendt videre til forvaltningen, som skal
svare på det. Bl.a. har rådet bedt om svar på, hvad det koster at bo i husvildeboligerne.

2. Bordet rundt - Nyt fra formand, medlemmer eller sekretær som har relevans for hele
rådet
Udsatterådets forkvinde/Repræsentant for Frivilligcentret HH:







Repræsentant for Værestedet trækker sig fra Udsatterådet.
Sagen om Værestedets placering på OLUs møde i marts, blev ikke sendt i høring i Udsatterådet, da
OLU besluttede at sende sagen retur til forvaltningen. OLU ønskede ikke at gå videre med to af de
beskrevne muligheder. De vil kun se på muligheden for et erhvervslejemål eller en placering i
Kulturaksen.
Frivilligcentret afholder generalforsamling den 18/3.
Frivilligcentret deltager i et samarbejdsprojekt med HKI om Safespace med unge med
ADHD/Autisme. Der er søgt PUF-midler til en fortsættelse.
Udsatterådet har fået tilsendt sag til høring vedrørende ”Udbud af privat leverandør af praktisk
hjælp og personlig pleje - antal leverandører” med frist 24. marts.

Repræsentant for SIND, HG



SIND afholder bestyrelsesmøde i uge 11.
DH og SIND har fået midler til at lave kurser for, og Udsatterådet vil få tilsendt en liste over de
gratis kurser, hvis nogen ønsker at deltage.
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HG har fået henvendelse fra de nye medarbejdere på Værestedet om, at de gerne vil tale med et
par stykker fra SIND-huset. Pga. corona har de ikke mødtes endnu.

Repræsentant for Bedre Psykiatri, MTH




Er optaget af deltagelse i arbejdsgrupper under TPS; Tværsektorielt pårørendesamarbejde,
herunder muligheden for at nedsætte nogle forskellige råd i kommunerne (fx psykiatriråd eller
børneråd).
MTH skal skrive til medlemmer i Bedre Psykiatri om pårørendekonsulenten for at få udbredt
kendskabet til funktionen.

Repræsentant for Husvildeboligerne, EL



EL skulle i torsdags have interviewet justitsministeren, men det blev udsat. Har en artikel i HUS
Forbi-avisen om bl.a. afsoning.
Har talt med leder i Frivilligcentret om at arrangere morgencafé. Er ved at undersøge mulighed for
at hente gratis brød i Lagkagehuset og muligheden for at søge legater.

Repræsentant for SAND Nordsjælland, BP
BP følger fortsat med i, hvornår gruppen af udsatte kan blive vaccineret. Følger også med i, hvornår
værestedet skal flytte.

Repræsentant for LAP, SM


Har fået plads i Region Hovedstadens Udsatteråd og har samtidigt sagt farvel til et par poster i den
regionale psykiatri.

Sekretær







Inge Engel Christensen er blevet centerleder for både Center for Udvikling og Støtte (CUS) og
Center for Beskyttet Beskæftigelse (CBB)på Trollesbro, og de to centre lægges sammen under en
fælles ledelse.
TPS, Tværsektorielt pårørendesamarbejde: AM og MTH foreslår som et punkt på næste møde, at
de orienterer om, hvad der er kommet ud af samarbejdet og netværksmøderne.
Ud i livet-projektet: Pga. nedlukning, er der etableret en Facebook-gruppe med bl.a. onlinetræning og social café. Der er igangsat en spørgeskemaundersøgelse ift. ønsker til nye
træningstilbud. Der startes op igen på Hillerød Stadion efter påske.
På OLUs møde i marts kan man bl.a. læse om pårørendekonsulentens aktiviteter i 2020.
Pårørendekonsulenten har haft i alt 89 individuelle forløb med i alt 91 personlige samtaler og 96
telefoniske samtaler. Link til hele referatet af OLUs møde den 2. marts 2021

Evt. og næste møde
Næste møde er den 4. maj kl. 15.30-17.30, forhåbentligt på Frivilligcentret.
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