Beretning fra Udsatterådet i Hillerød Kommune 2019
Generelt:
Det har været et travlt år med mange aktiviteter. Vi har brugt mange timer på at blive klogere på de
udsattes vilkår generelt og lokalt.
Det er et bredt område med mange udfordringer. Vi har skullet finde vores plads i kommunen. Forvaltning
og politikere har skullet finde ud af en måde at samarbejde og bruge os på. Det vil fortløbende være en
proces, vi vil fokusere på, og håber på at samarbejdet vil udvikle sig positivt.
Vi har desværre oplevet ikke at blive orienteret endsige inddraget, da Byrådet valgte at nedlægge 6
husvildeboliger på Lindevej. Vi har været i kontakt med Omsorg og Livskraftsudvalget om sagen og håber at
blive hørt fremover. Problemet omkring boliger har været et punkt, vi har haft med til alle møder med
politikere, så vi undrede os over ikke at blive husket i denne sag.
Vi har ønsket større synlighed om Udsatterådet og har i løbet af året fået udarbejdet folder om rådets virke,
som ligger i de forskellige foreninger, værestedet, bibliotek, Rådhuset og Frivilligcenter. Derudover har vi
været i lokalpressen omkring Udsatterådets arbejde, forebyggelse i forhold til børn med særlige behov,
boliger til udsatte og indlæg i forbindelse med vores temaaften om selvmord.
Sind og Værestedet har i år valgt ny repræsentant til Rådet. Vi har sagt farvel til repræsentanten og
suppleanten fra Alkohol og-misbrugsområdet og fra husvildeboligerne. Begge poster er p.t. vakante.
Fokusområder for rådets arbejde har i 2019 været






Pårørende
Skæve boliger
Socialt frikort
Samarbejde mellem behandlingssteder og distriktspsykiatrien
Forebyggelse af selvmord

Møder
Udsatterådet har afholdt 6 ordinære rådsmøder. Referater fra møderne kan ses på Hillerød Kommunes
hjemmeside under Råd og nævn.
Vi har på møderne haft besøg af:
Signe Winther, konsulent i Bevæg dig for livet.
Tina Lyhne om misbrugsbehandling
Claus fra Rødovre Udsatteråd. Fortalte om deres arbejde i Værestedet.
Derudover har enkelte medlemmer af rådet afholdt møder med diverse personer / grupper for at få viden
om / og status på forskellige tiltag i forhold til Udsatte f.x med forældre til børn med særlige behov,
Brohuset, medarbejdere i Forvaltning.

Medlemmer i Rådet har haft pladser i referencegrupppe for udarbejdelse af handicappolitik, udvalg til
udarbejdelse af kvalitetsstandarder for hjælpemidler og paragraf 18 udvalget – uddeling af midler til sociale
formål.
Vi har været indbudt til 2 møder med udvalget Omsorg og Livskraftsudvalget. Et dialogmøde om
borgerinvolvering i egen sag, og et hvor vi havde punkter, vi ønskede med i budgetforhandlingerne: skæve
boliger- styrkelse af samarbejde ml. region og kommune og ønsket om pårørendekonsulent.
Ældreråd – Handicapråd – Udsatteråd har deltaget i fællesmøde med Omsorg og Livskraftsudvalget og
Forvaltningen om resultatet af budgetaftalen.
Deltagelse i arrangementer og konferencer








Forebyggelsesseminar Grundtvigs Højskole
Frivillighedskonference
Konference om udsattes Sundhed Trygfonden/Maryfonden
Styrket faglighed blandt udsatte børn.
Brugernes basar
Konference om Forebyggelse af selvmord
Netværksmøder for Udsatteråd

Lokale arrangementer
Udsatterådet var værter for en vellykket aften om forebyggelse af selvmord i forbindelse med Sindets dag.
Vi har i samarbejde med Kunstforeningen haft projekt ”Hvad gør dig glad” i forbindelse med
Fællesskabsfestivalen på Biblioteket, hvor over 80 foreninger deltog.
Vi har deltaget på Borgermøder med fokus på Udsattes muligheder for det gode aktive liv. Vi har på alle
møder påpeget nødvendigheden af en særlig indsats for at inkludere den gruppe borgere.
Høringssvar:
Udsatterådet har afgivet høringssvar på mange områder i år. Hillerød Kommune har skullet udvikle nye
politikker på en del områder. Det har været et problem med forholdsvis korte høringsperioder, da svarene
skal konfirmeres af alle Rådets medlemmer, men på trods af udfordringerne er det lykkedes.
Vi har afgivet følgende høringssvar:
Budgetaftale 2020-23 bl.a. forebyggelse på børneområdet, besparelser på frivilligområdet, ønske om at få
ansat en pårørendekonsulent.
Beskæftigelsesplan- Idræt-og bevægelsespolitik- Kvalitetsstandarder for borgere med særlige behov Bevæg dig for livet - Sundhedsaftale for Region, Kommune og Almen praksis – Misbrugsbehandling –
Handicappolitik. Høringssvarene kan læses på Hillerød Kommunes hjemmeside under Råd og nævn.
Med venlig hilsen
Hillerød Udsatteråd
Hanne Hou
Forkvinde

