Hillerød Udsatteråd
Dato: 19. maj 2021, Møde nr. 3
Sted: Hillerød
Deltagere: Formand og medlemmer som repræsenterer SIND, Frivilligcentret og Bedre Psykiatri
Afbud: Repræsentant fra LAP, Husvildeboligerne
Referent: Anne-Sofie Marcussen (sekretær, Borger- og Socialservice, Hillerød Kommune)

Mødet blev rykket fra d. 17. maj til den 19. maj pga. flere afbud

REFERAT
1. Planlægning af valgmøde
Valgmødet blev drøftet, herunder lokalitet og oplægsholdere. Enighed om at lave en invitation til alle
opstillede partier, som sendes vis parti-adressen. Næste planlægningsmøde er den 29. juni kl. 13.30-15 på
Rådhuset.

2. Borgerundersøgelse
Sagen om borgerundersøgelsen, der har fundet sted på socialområdet, blev drøftet. Det blev foreslået at
invitere socialchefen og stille spørgsmål til metoden, og hvordan den næste undersøgelse gribes an. Det
blev også foreslået at spørge politikerne, hvad undersøgelsen skal bruges til. Udsatterådet anbefaler dels
opfølgning, dels en mere håndholdt metodisk tilgang, gerne over længere tid.

3. Erfaringer fra det Tværsektorielle pårørendesamarbejde (TPS) v. repræsentant for
Bedre Psykiatri og forvaltningen
3 psykiatriforeninger, 2 psykiatriske centre og 6 kommuner i Region Hovedstaden har i perioden august
2020 til marts 2021 mødtes og drøftet muligheder for at styrke det indbyrdes samarbejde om eksisterende
og nye tilbud til psykiatriens pårørende. MTH og AM fortalte om det idekatalog, der er kommet ud af
møderne og om de drøftelser, der fandt sted i arbejdsgrupperne. Kataloget udsendes til Udsatterådet.

4. Bordet rundt - Nyt fra formand, medlemmer eller sekretær som har relevans for hele
rådet
HG, SIND: Der bliver holdt fire kurser i Sindregi. Et af dem er her i Hillerød og handler om børn og unge. De
øvrige kan ses på Sinds hjemmeside. Der er blandt andet et om at få indflydelse i kommunen.
Første ’Ud af huset arrangement’ bliver i pinsen.
HH, Frivilligcentret: Frivilligcentret åbner fredag. Der er afholdt generelforsamling. Der er kommet nyt
medlem til bestyrelsen: Lise Dam, lektor fra Professionshøjskolen. HH nævnte et par af Frivilligcentrets
grupper og projekter:
Trivselsgrupper, HKI-projekter for unge med autisme, Online Kaffemøder og Haveprojektet.
MTH, Bedre Psykiatri: Samtalegrupper for debuterende pårørende mødes igen fysisk.

5. Rådets sammensætning og forventninger til nye medlemmer
Det foreslås, at Udsatterådet kan repræsentere endnu flere organisationer eller foreninger (fx Røde Kors
eller Blå Kors), og at der udarbejdes en beskrivelse af, hvad det indebærer at være medlem. MTH
udarbejder udkast til et velkomstbrev til nye medlemmer (hhv. brugere med erfaringer eller
foreninger/organisationer). Alle bedes tænkes over forslag til nye foreninger, der kan være repræsenteret i
rådet.
Ift. at finde en ny repræsentant for Værestedet vil MTH gerne præsentere Udsatterådet for Værestedets
brugere. HG vil også gerne deltage.
HG skal mødes med centerleder Inge Engel og tale om værestederne på Trollesbro og i SIND-huset.

Evt. og næste møde
Møde om budgetmaterialet for 2022-25 sendes i høring fredag d. 25.6 til den 16. august. Det sendes til
Udsatterådet, så snart det offentliggøres, og det aftales at mødes den 29. juni kl. 15-17 på Rådhuset, hvor
Simon Juhl Pedersen (specialkonsulent) vil gennemgå det.
Efter sommerferien er der planlagt Udsatterådsmøde den 26. august kl. 15.30.

