
 

 

 

 

Hillerød Udsatteråd  
Dato: 2. november 2021 kl. 15-17 
Sted: Rådhuset, Byrådssalen 
Deltagere: Formand og medlemmer som repræsenterer SIND, Frivilligcentret, Bedre Psykiatri, LAP, Alkohol og /eller 
misbrugsområdet, Værestedet, Husvildeboligerne 
Referent: Anne-Sofie Marcussen (sekretær, Borger- og Socialservice, Hillerød Kommune) 

Referat 

1: Status på Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) samt Ét liv, én plan v. Marie Stockmarr, 

IPS-koordinator Bodil Lundsgaard Josephsen samt Anne Lund Bækkegård, sektionsleder for 

Job og Kompetence 
Udsatterådet fik en intro til hvordan der arbejdes med indsatserne i praksis samt en status. Oplægget er 

sendt ud til alle, der deltog.  Tilføjelser til oplæg om IPS:  

IPS-konsulenter har ikke myndighedsansvar og skal kun bistå med at finde job. Tilbuddet er frivilligt, og 

kandidaten kan vælge at sige nej tak til et job-tilbud. Kandidaten skal have forløb i behandlingspsykiatrien 

for at være i målgruppen. IPS samarbejder med alle 5 teams på Psykiatrisk Center Nordsjælland og har 

kontor samme sted, så bl.a. behandlerne kan opsøge dem for spørgsmål og for nemmere at kunne deltage i 

psykiatriens konferencer og holde møder med teamkoordinatorer. Der er også fremskudte møder på PCN 

med IPS-konsulent, Jobcenter og Socialfaglig Enhed. Der er givet midler i budgettet til at implementere IPS, 

men fra det 3. år skal det være selvfinansieret på baggrund af de resultater, det skaber. Det er ønsket at 

implementere metoden til flere målgrupper. 

For at tilbuddet kommer ud til målgruppen, foreslår Udsatterådet: Opslag i Værestedet, på Biblioteket, 

lokale medier og hos egen læge. Hvordan kan IPS hjælpe borgerne til at bruge eget netværk og evt. øge det, 

når efterværnet ophører: Udsatterådet foreslår Frivilligcenter Hillerød, Sind-huset på Milnersvej, måske et 

fremtidigt værested eller projekter i civilsamfundet, hvor man kan få ideerne bragt videre. Kunne også være 

at opsøge borgerrådgiver eller pårørendekonsulent i kommunen. Foreslår også, at IPS skal sørge for at have 

netværket med fra start når der arbejdes med profilen, og at der løbende tjekkes op på dette.  

 

2. Planlægning af dialogmøde med Omsorg og Livskraftsudvalget d. 1. dec. og 

opsamling på tema om sammensætning af Udsatterådet  
Omsorg og Livskraftsudvalget inviterer Udsatterådet, Ældrerådet og Handicaprådet til et møde om det 

vedtaget budget 2022-25 samt rådenes anbefalinger til det kommende udvalgs samarbejde med de nye 

råd. Udsatterådet drøftede punktet og flg. blev nævnt:  

 Udsatterådet oplever, at indholdet i deres høringssvar til budgettet er svært at finde nogen steder.  

 Der kom et forslag om at holde mere regelmæssige møder af længere varighed med udvalgte 

politikere. 



 

 

 Udsatterådet vil fortsat gerne høres tidligere – og ikke på bagkant. Det kan være en ide at bede om 

et årshjul igen, så rådet kan se, hvad vil udvalget specifikt arbejder med, og hvilke sager rådet 

kommer ind over.  

Det besluttes, at en arbejdsgruppe mødes og samler op på de anbefalinger, der har været drøftet på de 

sidste udsatterådsmøder.  

3. Eventuel planlægning af deltagelse på valgmøder  
Liste med datoer for valgmøder blev delt ud. Medlemmer fra Udsatterådet har indtil nu deltaget på 

vælgermøde på Biblioteket og Grundtvigs Højskole. Flere forslag er: 

 SF holder møde d. 7. november i Slotsbio.  

 Valgmøde i Brohuset den 8. november kl. 19-21 

 Golfklubben i Ny Hammersholt 

 Mød lokalpolitikere på Torvet 

Temaer der mangler at blive taget op:  

 § 18-midler  

 Kultur for udsatte 

 Værestedets fremtid og dens udvikling, herunder hvordan det kan blive mere åbent, et sted hvor 

alle har lyst til at komme, også unge. Og hvordan kan der blive plads til et værested i Kulturaksen? 

 Stigmatisering som tema. Mennesker, der er socialt udsatte, skal behandles værdigt og 

respektfuldt. 

 

4. Tekst til nye medlemmer og afrunding på Udsatterådets arbejdsgange 
Færdig folder blev uddelt. Udsatterådet læser den på ny. Hvis der er rettelser, sendes de til sekretær inden 

en uge. Det foreslås at sætte en kontaktmulighed på.  

 

5. Bordet rundt - Nyt fra medlemmer og sekretær 
Repræsentant for SIND: Invitation til kursus 18. november i Kedelhuset om ”De unge – Håb, 

selvbestemmelse og muligheder for at mestre psykiske udfordringer. Repræsentant har kontaktet Tina 

Lyhne, socialchef, om hvad man gør ift. psykiatriske patienter, der ikke har planlagte forløb med 

kommunen, eller som går hos privatpraktiserende psykiater (v. udskrivning eller i forbindelse med forløb), 

og der sættes ikke indsatser i gang, hvis man ikke henvender sig, fx i Tjekpunktet. 

Formand / Repræsentant for Frivilligcentret: Meddeler at hun trækker sig som formand fra Udsatterådet 

fra 1. januar 21.  

Repræsentant for Bedre Psykiatri: Flere af lokalafdelingens bestyrelse har ikke ønsket genvalg. MTH er 

overgået til, at blive suppleant frem for medlem. Bedre Psykiatri mener, på baggrund af en større 

afdækning, at der bør gøres mere ved akut hjælp til personer med psykisk sygdom, der står i en krise samt 

pårørende og har udarbejdet et skriv til kommunalpolitikerne om ”Bedre kommunal akuthjælp”. 

Repræsentant rundsender det og beder sekretær hjælpe med at viderebringe det til politikerne.   



 

 

Repræsentant for LAP: Deltog i går i reception med Finn Blickfeldt Juliussen, der lancerede ny bog om 

recovery-orienteret rehabilitering. Repræsentant oplyser derudover, at Rådet for Socialt Udsatte vil lave et 

skriv, der gør, at de lokale udsatteråd kan være med til at understøtte psykiatriplanen. Ideen er 

præsenteret for Astrid Krag, der vil rådføre sig med statsministeren.  

Repræsentant for Værestedet: Hver anden onsdag er der igen Husråd i Værestedet. Repræsentant 

efterlyser forslag til kommunikation: Udsatterådet foreslår hjemmeside, hvor man kan læse om aktiviteter. 

Evt. også gøre brug af sociale medier, særligt hvis de unge skal blive opmærksomme. Det nævnes, at de 

unge også har mulighed for at mødes i Trollepunktet 3 timer om ugen.   

Sekretær: Hillerød Kommune får ny hjemmeside fra starten af december med nyt layout, og kortere og 

mere brugervenlige tekster. Formand og sekretær har svaret på spørgeskema fra Rådet for Socialt Udsatte 

om rådets virke. Udsatterådet ønsker at se spørgeskemaet. 

Evt. og næste møde  
Møde med Omsorg og Livskraftsudvalget den 1. december kl. 15.30-16.30. 
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