
 

 

Hillerød, den 01.06.2020 

 

Kommentar ang. Værestedets fremtid 
 
Udsatterådet opfordrer Omsorg og Livskraftsudvalget til at tage hensyn til de meget forskellige 
problematikker brugerne af kommunens Aktivitets- og samværstilbud har i Socialpsykiatrisk regi, sat i 
forhold til hvilke behov man skal opfylde via Center for beskyttet beskæftigelse. 
Da den specialiserede hjælp i de to fra hinanden vidt forskellige målgrupper ikke er sammenfaldende 
opfordrer vi til, at personalet også holdes adskilt. 
For at tilgodese og forbedre forholdene i målgruppen for Aktivitets- og Samværstilbudet, der nu er placeret 
på CBB, ser vi meget gerne at Værestedet flyttes til en anden adresse. 
 
Vi har et godt Værested Hillerød, gode engagerede personaler og brugere fra målgruppen, der drager nytte 
af stedet. Der er dog en del yderligere personer i målgruppen, der ikke ønsker at benytte stedet. Grunden 
er ofte stedets placering på CBB. En anden grund kan være de noget snævre forhold. Dette aspekt kan 
desværre afskrække den værst ramte del af gruppen, nemlig de som isolerer sig og har store problemer 
med det sociale. 
 
Man kan hente meget inspiration ved at undersøge væresteder i andre kommuner. 
Der findes en lang række velfungerende væresteder rundt i landet. 
Kun få væresteder er 100 % brugerdrevet, men der er flere eksempler, hvor bruger-inddragelse/indflydelse 
er med til at få stedet til at blomstre. 
Hvis man skelede til, hvad andre har gjort med succes, behøvede man ikke at opfinde den dybe tallerken en 
gang til. 
Det er bekymrende, at der hele tiden skal begrundes i umiddelbare besparelser. 
 Et velfungerende værested, der er i stand til at skabe gode sociale fællesskaber, bidrage til den enkeltes 
recovery og modvirker den isolation som psykiske udfordringer ofte medfører, det er både en menneskelig 
gevinst og på den lange bane en stor besparelse for samfundet. (Færre indlæggelser, flere der kommer sig 
helt). 
 
Man skal tænke sig at Værestedet nogen gange er en dør at gå ind ad for en person, der har store 
problemer. Personer, hvis liv er gået i kludder, netop i de sociale relationer. Nogle har brudte relationer bag 
sig og sociale nederlag. 
Adgang til et socialt fællesskab er faktisk en menneskeret, og det vil være en fordel for alle, at det bliver en 
tilgængelig og oplagt mulighed, for en bredere del af målgruppen end det er i dag. 
 
Aktivitets og samværstilbudet erstatter i mange tilfælde i første omgang det fællesskab, som andre har via 
arbejde og sociale netværk (nogen gange er der ingen pårørende). Når man ser på de tilbud andre 
sammenlignelige kommuner har, kommuner i samme størrelse som Hillerød eller omkringliggende 
kommuner, ser man, at haven ofte har en stor betydning for aktiviteterne, der tilbydes. 
Tilbuddene møntet på personer i psykiske vanskeligheder efter serviceloven kap. 19 § 104 har selv i 
København udendørsarealer, som flittigt bruges. 
Derfor anbefales det i en kommune som Hillerød, der arealmæssigt er stor, at man tilgodeser behovet for 
udendørsarealer, hvorfor Udsatterådet finder Slangerupgade 10 mindre egnet til formålet. 
 
Man kan glæde sig over at Aktivitets og Samværstilbudet til personer med varigt nedsat psykisk funktions 
niveau, så som Downs Syndrom eller udviklingshæmning, bliver varetaget på fornuftig måde i. 
Det er også glædeligt, at der er mange tilbud inden for frivillighed og kultur til alle borgere i Hillerød. 



 

 

I en psykisk krise for personer med psykiske lidelser kan Værestedet betragtes som de første trin på den 
trappe, der fører til Recovery. Derfor er det en fornuftig investering som kræver specialiseret personale og 
et Værested med mange flere muligheder rettet specifikt til denne gruppe borgere. 
 
 
Mange hilsener fra Hillerød Udsatteråd 
På Rådets vegne 
Hanne Hou 
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