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01. Godkendelse af dagsorden
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:

Udsatterådet

Beslutninger Udsatterådet den 26-09-2017
Ikke til stede: Marianne Kierkegaard, Anette Lauritsen, Dennis Jæger Nielsen, Jan Kartin,
Anne Josephsen, Susanne Schiffer
Dagsordenen blev godkendt.
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02. Formand, Bente Borg Donkin orienterer
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:

Udsatterådet

Beslutninger Udsatterådet den 26-09-2017
Ikke til stede: Marianne Kierkegaard, Anette Lauritsen, Dennis Jæger Nielsen, Jan Kartin,
Anne Josephsen, Susanne Schiffer
Formand, Bente Borg Donkin orienterer om, at leder af Røntofte Krisecenter, Marianne
Kierkegaard har holdt oplæg i de udsatte boligområder i Helsingør Kommune. Oplæggene
har fået meget ros.
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03. Budget 2018
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:

Udsatterådet

Indledning
Formand, Bente Borg Donkin orienterer om budget 2018.
Beslutninger Udsatterådet den 26-09-2017
Ikke til stede: Marianne Kierkegaard, Anette Lauritsen, Dennis Jæger Nielsen, Jan Kartin,
Anne Josephsen, Susanne Schiffer
Formand. Bente Borg Donkin orienterer om de netop overståede budgetforhandlinger og det
forlig, de har resulteret i.
Der er meget økonomi i kommuner, der reelt ikke er til forhandling. Pengene kommer
øremærket fra Christiansborg. Fx 1 mia. til de ældre i kommunerne. De lokale politikkere
beslutter, hvordan pengene konkret skal bruges.
Budgetforhandlingerne bar præg af, at det er valgår.
Der er generelt blevet flere penge i kassen. Der er kommet flere borgere kommunen, og
flere er kommet i arbejde. Det giver en bedre økonomi.
Budgetaftalen er blevet en meget bred aftale, hvor mange partier er blevet enige. Det er
godt og giver stabilitet.
Af indsatser med relevans for Udsatterådets målgruppe nævnes:


Stubben og Klubben får samme tilskud som tidligere år.



Der er givet penge til en natvarmstue. Det forventes, at Frelsens Hærs byder ind.
Tilbuddet har kørt i to år, og der er flere brugere andet år end første år. en
brugerrepræsentant minder om, at det er vigtigt, at tilbuddet udbredes til borgerne,
så de ved, at det eksisterer.



Der er blevet givet midler til unge hjemløse. Fastholdelse i egen bolig (ICM-indsats).
Formanden fortæller, at der mangler billige boliger. Der er for få boliger, der er
overskuelige, både økonomisk og i forhold til m2. Der er få borgere, der fraflytter.



Der er også blevet givet penge til akutteam. Borgere, der bliver udskrevet fra
hospitalet (også borgere med psykiatriske lidelser). Teglgården får to værelser til
borgere med psykiske lidelser, der ikke behøver at blive indlagt, men som heller ikke
kan komme hjem i egen lejlighed. Der har tidligere været meget fokus på fysisk
sygdom, men det nye er, at der kommer mere fokus på psykisk sygdom.



Skoler og daginstitutioner har fået et økonomisk løft.

Udsatterådet

Mødedato
26-09-2017

Side
5

Udsatterådet

Mødedato
26-09-2017

Side
6

04. Beslutningssag: Godkendelse af forslag til revision af
forretningsorden til Udsatterådet
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:

17/15710
Byrådet
1: Revideret forretningsorden, Udsatterådet, august, 2017

Indledning
Den 28. november 2016 godkendte Byrådet, at Udsatterådets forretningsorden skulle
revideres. Baggrunden var et ønske fra formand, Bente Borg Donkin om en politisk drøftelse
af Udsatterådets form og sammensætning.
I foråret 2017 arrangerede Center for Særlig Social Indsats i samarbejde med Udsatterådet
et dialogmøde for borgere i en udsat livssituation. På dialogmødet var det netop temaerne
form og sammensætning i Udsatterådet, der var på dagsordenen.
Med udgangspunkt i drøftelserne ved dialogmødet samt internt i Udsatterådet fremlægger
Center for Særlig Social Indsats i dette dagsordenspunkt forslag til revideret
forretningsorden til godkendelse. Forslag til revideret forretningsorden er vedlagt.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Relation til vision og tværgående politikker
Udsatterådets arbejde bidrager til Helsingør Kommunes mission om at bidrage til størst
mulig livskvalitet for borgerne.
Sagsfremstilling
1. Revideret forretningsorden
Den gældende forretningsorden blev senest godkendt af Socialudvalget i april 2011.
Formand, Bente Borg Donkin samt Udsatterådets medlemmer har vurderet et behov for
revision for at understøtte Udsatterådets rammer for arbejde og indflydelse.
Forslaget til den reviderede forretningsorden er blevet opdateret sprogligt og faktuelt.
Derudover er der foretaget følgende konkrete ændringer:
 Tilføjelse af afsnittet ”Målgruppe” (§ 3)
 I afsnittet ”Udsatterådets sammensætning” er der tre tilføjelser: 1. At
brugerrepræsentanter har mulighed for at deltage i enkelte møder uden at være faste
medlemmer af rådet. 2. Brugerrepræsentation fra aktivitets- og samværstilbuddet
Nygård er tilføjet. 3. Der åbnes op for at flere sociale organisationer/tilbud kan blive
repræsenteret.
 I afsnittet ”Udsatterådets arbejde” er det blevet tilføjet at der er mulighed for
lejlighedsvis deltagelse (§ 14. stk. 2).
Grundlaget for ændringerne i den reviderede udgave af forretningsordenen er
borgerinddragelse ved dialogmødet samt drøftelser i Udsatterådet og Center for Særlig
Social Indsats. Med udgangspunkt i ovennævnte fremlægger centret en række ændringer i
forretningsordenen til godkendelse i Socialudvalget. I det følgende gennemgås ændringerne
i hovedtræk:
1.1. Udsatterådets sammensætning
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I forhold til repræsentation i Udsatterådet foreslår Center for Særlig Social Indsats, at der
bliver mulighed for at borgere i en udsat livssituation kan deltage lejlighedsvist. Det vil sige,
at borgere kan deltage på enkelte møder uden at være faste medlemmer af Udsatterådet.
Hensigten ved at åbne møderne op for mere ad hoc deltagelse er, at flere borgere i en udsat
livssituation får mulighed for at give deres stemme til kende. For borgere i en udsat
livssituation kan det virke uoverskueligt at være fast medlem. Deltagelse i enkelte møder
uden en forventning om fast deltagelse, kan gøre møderne mere attraktive.
Udsatterådet vil fortsat tilstræbe at have faste medlemmer, der repræsenterer de forskellige
tilbud i Helsingør (Valhalla, Klubben, Stubben, Røntofte Krisecenter, Nygård og Helsingør
Rusmiddelcenter). Udsatterådets funktionsperiode er fire år og følger den kommunale
valgperiode.
1.2. Politisk repræsentation
Politisk repræsentation var et tema, der blev drøftet på dialogmødet, hvor der var
inspirationsoplæg fra andre kommuner med erfaringer både med og uden politisk
repræsentation. Center for Særlig Social Indsats foreslår, at der fortsat skal være politisk
repræsentation i Udsatterådet, og lægger således ikke op til ændring af forretningsordenen
på dette punkt. Socialudvalget vælger, hvem der skal være medlemmer blandt udvalgets
medlemmer og vælger ligeledes hvem, der skal være formand.
1.3. Repræsentation af psykiatri
Den reviderede forretningsorden åbner op for, at socialpsykiatrien kan blive repræsenteret.
Repræsentationen skal ske på to måder. Dels ved inddragelse af brugerrepræsentant fra
Socialpædagogisk Vejledning eller aktivitets- og samværstilbuddet i Nygård. Dels ved at
åbne op for at flere sociale organisationer/tilbud i kommunen kan blive repræsenteret
(eksempelvis SIND Ungdom).
2. Indkøb ad IPads til Udsatterådets brugerrepræsentanter
Et af de områder, der ligeledes blev drøftet indgående på dialogmødet, var, at
mødematerialet til Udsatterådsmøderne kan være svært tilgængeligt. Dagsordenspunkterne
ved Udsatterådsmøderne er de samme som dem, der er på dagsordenen til de politiske
udvalg i kommunen. Det betyder, at de indholdsmæssigt kan være komplekse og forudsætte
en vis viden om kommunens forvaltning. For at imødekomme denne udfordring planlægger
Udsatterådet indkøb af Ipads, som brugerrepræsentanterne kan bruge i forbindelse med
møderne. De indkøbte IPads ville ligge på tilbuddene mellem møderne. Der ville dreje sig om
2-3 IPads, og udgiften til indkøb af IPads ville ligge inden for Udsatterådets budget.
Økonomi/Personaleforhold
Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.
Kommunikation/Høring
Sagen afgøres i Byrådet.
--------------------------Udsatterådet den 26. september 2017.
Indstilling
Center for Særlig Social Indsats indstiller,
at forslag til revideret forretningsorden godkendes.
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Beslutninger Socialudvalget den 12-09-2017
Ikke til stede: Duygu A. Ngotho
Fraværende: Duygu A. Ngotho (A).
Indstillingen anbefales.
Beslutninger Udsatterådet den 26-09-2017
Ikke til stede: Marianne Kierkegaard, Anette Lauritsen, Dennis Jæger Nielsen, Jan Kartin,
Anne Josephsen, Susanne Schiffer
Der har været en proces omkring Udsatterådets fremtid. Skal der være en bredere
repræsentation, og skal der være flere foreninger med?
Forretningsordenen blev godkendt i Byrådet d. 25. september 2017. Den kommer til at
træde i kraft fra næste Byrådsperiode – efter valget d. 21. november.
Overordnet betyder den nye forretningsorden, at vi vil bestræbe os på at holde mere åbne
møder, hvor der er mulighed for at deltage fra gang til gang. Derudover vil møderne, når det
er muligt afholdes på tilbuddene, der er repræsenteret i rådet.
Og så er det blevet vedtaget, at Udsatterådet køber IPads, som rådsmedlemmerne kan
bruge til forberedelse og selve møderne. Den konkrete administration af IPads skal vi lige
finde ud af.
Alle medlemmer har mulighed for at få hjælp til at læse dagsorden og forberede sig på
møderne. Vores nye medlem fra Nygård skal også have denne mulighed. Gry Bak skriver til
leder, Henrik Hejbøl og spørger, hvordan vi gør det.
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05. Orienteringssag: Plan for peer-støttearbejdet i Helsingør
Kommune
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:

16/8060
Socialudvalget
1: Plan for peer-arbejdet i Helsingør Kommune - juli 2017

Indledning
Hjælp fra en ”peer”, en ”ligemand”, understøtter, at borgere med psykiske lidelser kommer
sig. Det er erfaringerne fra det partnerskabsprojekt, som Helsingør Kommune siden 2015
har deltaget i. I projektet har Helsingør Kommune ansat tre peer-støtter. Peer-støtter er
medarbejdere, som selv har kæmpet med psykiske lidelser og har erfaringer med det
psykiatriske system, og som bruger denne erfaring til at støtte borgere med psykiske lidelser
i at komme sig.
Projektet slutter i juni 2018, og viser foreløbigt gode resultater. Derfor besluttede
Socialudvalget i september 2016, at Center for Særlig Social Indsats skulle lave en plan for
udbredelsen af peer-arbejdet i Helsingør Kommune.
I dette dagsordenspunkt orienterer Center for Særlig Social Indsats om planen for at
udbrede peer-støtter, om peer-indsatsens gode effekter og om hvilke opgaver, peers kan
varetage. Centret indstiller til, at Socialudvalget godkender ”Plan for peer-arbejdet i
Helsingør Kommune” og lader driftsønsket gå videre til budgetforhandlingerne.
Retsgrundlag
Lov om social service § 85, 104 og 107 samt den nye paragraf i serviceloven, § 82 om
forebyggende indsatser.
Relation til vision og tværgående politikker
Plan for peer-arbejdet i Helsingør Kommune er med til at understøtte Helsingør Kommunens
mission om at bidrage til borgernes livskvalitet. Planen taler særligt ind i visionsmålet om
stigende investeringer i tidlige og forebyggende indsatser. Peer-støttemedarbejderne
supplerer de fagprofessionelle i arbejdet med at hjælpe borgere med psykiske lidelser til at
komme sig.
Sagsfremstilling
1. Udbredelse af peer-støttemedarbejdere i Center for Særlig Social Indsats
I Center for Særlig Social Indsats er der i dag ansat tre peer-støttemedarbejdere i
Socialpædagogisk Vejlederteam i Nygård og på botilbuddet Broen. Tilbuddene yder støtte til
borgere med psykiske lidelser. Centret ønsker gradvist at ansætte yderligere otte peerstøttemedarbejdere, således at der i 2020 arbejder 11 medarbejdere med erfaringsbaggrund
i de socialpædagogiske tilbud i Center for Særlig Social Indsats. I starten vil peerstøttemedarbejderne være en ekstra ressource i tilbuddene, men ved naturlig udskiftning i
personalegruppen vil de indgå i den almindelige normering.
2. Hvorfor peer-støttemedarbejdere?
Erfaringerne fra både udenlandske studier, fra peer-projektet og fra de lokale Helsingørpeers er, at peer-støtter kan gøre en positiv forskel for borgerne, sig selv og for
organisationen, som de arbejder i.
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2.1. Borgerne kan genfinde håbet
Blandt








andet kan peer-støtter skabe følgende effekter for borgerne:
Øget trivsel
Øget oplevelse af håb
Øget oplevelse af magt over egen situation.
Færre og kortere indlæggelser
Mindre misbrug
Styrkelse af sociale netværk
Oplevelse af tilhørsforhold til lokalsamfundet

2.2. Peer-støtterne oplever også en effekt
Peer-støtterne er borgere, som selv har eller har haft psykiske lidelser. Ved at blive ansat
som peer-støtter omdanner de deres erfaringer til brugbare kompetencer. De forbedrer
dermed deres kontakt til arbejdsmarkedet, og kan på et personligt plan opnå de gavnlige
effekter af at gøre noget for andre.
2.3. Effekt for organisationen og kolleger til peer-støtter
Peer-støtten kan fungere som en slags brugerobservatør i medarbejdergruppen – og dermed
får man brugerinddragelse helt ind i medarbejdergruppen. Det øger kollegernes
opmærksomhed på borgerens perspektiv, på at borgerne har ressourcer og på at deres
ønsker skal være drivkraften for samarbejdet. Helt konkret har peer-støtterne medvirket til
et styrket fokus på sprogbruget i medarbejdergrupperne.
3. Peer-støttemedarbejdere og fagprofessionelle – hvordan er arbejdsdelingen?
Peer-støttemedarbejderne skal på sigt være en del af den almindelige normering i SSI og
dermed fylde stillinger, som tidligere har været besat af fagprofessionelle. Dermed bidrager
peer-støttemedarbejderne med en ny faglighed til personalegrupperne;
fagprofessionelle medarbejdere trækker i høj grad på deres uddannelsesbaggrund i
samarbejdet med borgerne. Peer-støtter trækker på de kompetencer og erfaringer, som de
har opnået gennem selv at have kæmpet med psykiske lidelser. Nogle borgere har glæde af
samarbejdet med peer-støtter, mens andre borgere foretrækker de fagprofessionelle. Ved at
ansætte flere peer-støtter vil Helsingør Kommune i højere grad kunne matche forskellige
borgeres ønsker og behov.
Økonomi/Personaleforhold
Center for Særlig Social Indsats har forberedt et driftsønske om udbredelse af peerstøttemedarbejdere i centret til budgetforhandlingerne. Pengene skal bruges til lønmidler,
uddannelse af peer-støtter, uddannelse for de eksisterende medarbejdere i tilbuddene samt
temadage.
Driftsønsket ser således ud
År:
2018
Driftsønske:
1.047.000 kr.
Antal peers i SSI:
6

2019
2.404.000 kr.
11

2020
1.178.000 kr.
11

2021
958.000 kr.
11

I 2018 og 2019 dækker driftsønsket de fulde udgifter til aflønning og uddannelse af peerstøtter, og de ansættes som et supplement til den eksisterende medarbejdergruppe. Dette
skal give bedst mulige forudsætninger for implementeringen.
Fra 2020 skal tilbuddenes egne budgetter begynde at dække lønudgifterne, i takt med at der
bliver ledige stillinger i tilbuddet. Hvor hurtigt indfasningen sker kommer således an på hvor
vant og parat det enkelte tilbud er til at inddrage peer-støtter i medarbejdergruppen og
hvornår der opstår ledige stillinger, som peer-støtter kan besætte.
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Kommunikation/Høring
Sagen afgøres i Socialudvalget.
------------------------------------A-MED og C-MED i Center for Særlig Social Indsats drøfter peer-planen i uge 34 og 35.
Handicaprådet får sagen til orientering den 21. august 2017.
Udsatterådet får sagen til orientering den 2. oktober 2017.
Indstilling
Center for Særlig Social Indsats indstiller,
at udvalget godkender plan for peer-arbejdet i Helsingør Kommune og lader driftsønsket
indgå i budgetforhandlingerne.
Beslutninger Handicaprådet 2014-2017 den 21-08-2017
Ikke til stede: Philip Læborg, Duygu Ngotho, Charlotte Aagaard, Janie Nielsen
Orientering foretaget.
Handicaprådet finder, at idéen med peer-støtte er god, så længe der er tale om et
supplement til den faglige og professionelle indsats.
Handicaprådet har imidlertid en bekymring for, hvad det kan indebære, at peerstøttepersoner kommer til at erstatte det faglige personale.
Handicaprådet anbefaler, at det sikres at peer-støttepersonerne har mulighed for at få
individuelt tilpasset efteruddannelse, såfremt det er planen, at de skal erstatte fagligt
uddannet personale.
Handicaprådet vil gerne på et kommende møde invitere en eller flere medarbejdere med
viden om indsatsen til at give en mere omfattende orientering.
Beslutninger Udsatterådet den 26-09-2017
Ikke til stede: Marianne Kierkegaard, Anette Lauritsen, Dennis Jæger Nielsen, Jan Kartin,
Anne Josephsen, Susanne Schiffer
Konsulent Gry Espe Bak orienterer om planen for peer-støtte arbejdet i Helsingør Kommune.
Udsatterådet finder planen interessant og anerkender håb som en central faktor i forhold til
at komme sig.
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06. Evt.
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:

Udsatterådet

Beslutninger Udsatterådet den 26-09-2017
Ikke til stede: Marianne Kierkegaard, Anette Lauritsen, Dennis Jæger Nielsen, Jan Kartin,
Anne Josephsen, Susanne Schiffer


Under evt. orienterer leder af Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte, Lotte
Kragelund om hjemløsetællingen. Der er kommet flere hjemløse i Helsingør
Kommune og flere af dem er unge.



Udsatterådet drøfter ideer til, hvordan den nye periode skal startes op. Så rådet
bliver mere synligt. Punktet kommer på dagsordenen til udsatterådets næste møde d.
12. december. Evt. pressedækning. Rundt på tilbuddene, hvor repræsentanterne
kommer fra.



Udsatterådet drøfter problematik vedr. nedlæggelse af offentlige toiletter for borgere,
der bor på gaden eller opholder sig meget på gaden. Rådet bliver enige om at tage
punktet op på næste møde i Udsatterådet 12. december 2017.
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Bilagsliste
4.

Beslutningssag: Godkendelse af forslag til revision af forretningsorden til
Udsatterådet
1.
1: Revideret forretningsorden, Udsatterådet, august, 2017 (118175/17)

5.

Orienteringssag: Plan for peer-støttearbejdet i Helsingør Kommune
1.
1: Plan for peer-arbejdet i Helsingør Kommune - juli 2017 (97274/17)

Bilag: 4.1. 1: Revideret forretningsorden, Udsatterådet, august, 2017
Udvalg: Udsatterådet
Mødedato: 26. september 2017 - Kl. 9:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 118175/17

Center for Særlig Social Indsats

Forretningsorden for Helsingør Kommunes Udsatteråd
D. 22. juni 2009 besluttede Byrådet i Helsingør Kommune at nedsætte et Udsatteråd.
Forretningsordenen er revideret i 2017.

Udsatterådets formål og opgaver
§1. Formålet med Udsatterådet er, at borgere i en udsat livssituation får deres sociale og
sundhedsmæssige behov og problematikker belyst. Borgere i en udsat livssituation kan som
gruppe blive overset. Udsatterådet er med til at sætte denne gruppe på dagsordenen.
§2. Udsatterådet har følgende opgaver:
1. At indsamle og drøfte viden om borgere i en udsat livssituations særlige sociale og
sundhedsmæssige behov
2. At formidle viden om borgere i en udsat livssituations særlige sociale og sundhedsmæssige
behov til relevante forvaltninger, politikere og borgere i Helsingør Kommune
3. At tage initiativ til eller stille forslag om sociale- og/eller sundhedsmæssige tiltag over for
borgere i en udsat livssituation.
Stk. 2. Udsatterådet behandler ikke konkrete personsager.

Målgruppe
§3. Målgruppen for Udsatterådets arbejde er borgere i en udsat livssituation. Fælles for
målgruppen er, at deres udsathed er kompleks. Borgerens udsatte livssituation kan skyldes for
eksempel misbrug, hjemløshed eller psykiatrisk lidelse.

Udsatterådets sammensætning
§4. Udsatterådet består af ca. 12 medlemmer.
§5. Socialudvalget udpeger en formand blandt Udsatterådets medlemmer
§6. Sammensætningen af Udsatterådet sker efter følgende fordeling:
Brugerrepræsentation

Så vidt muligt deltager brugerrepræsentanter fra hhv. Valhalla, Stubben, Pensionatet i Hornbæk,
Nygård, Klubben, Krisecenter Røntofte og Helsingør Rusmiddelcenter. Brugerrepræsentanterne
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Center for Særlig Social Indsats

vælges af borgerne, der bruger tilbuddene. Der udpeges ikke personlige stedfortrædere for
medlemmerne af Udsatterådet. Brugerrepræsentanterne kan til enhver tid træde ud af rådet.

Herudover vil det være muligt for borgere at deltage lejlighedsvist fra møde til møde. Møderne vil
således være åbne, hvilket giver mulighed for at borgere kan deltage ved enkelte møder.

Politisk repræsentation

Der deltager to politikere fra Socialudvalget. Socialudvalget vælger, hvem der skal være
repræsentanter i Udsatterådet.

Anden repræsentation

Der deltager ledere fra de tilbud i Helsingør Kommune, der har relevans for målgruppen (Valhalla,
Stubben, Krisecenter Røntofte og Helsingør Rusmiddelcenter). Repræsentation fra andre sociale
organisationer/tilbud i kommunen kan blive repræsenteret i Udsatterådet, hvis rådet finder det
relevant.

§7. Der foretages ny udpegning af medlemmer, hvis disse udtræder af Udsatterådet, eller hvis 2/3
af rådets medlemmer beslutter dette. Såfremt formanden udtræder af rådet udpeger
Socialudvalget en ny formand.

§8. Udsatterådet kan efter eget ønske indkalde særligt sagkyndige eller videnspersoner til at
deltage i møder.

Udsatterådets funktionsperiode og konstituering
§9. Udsatterådets funktionsperiode er fire år og følger den kommunale valgperiode. Efter
funktionsperioden fortsætter rådet, indtil et nyt råd er sammensat.
Stk. 2. Udsatterådets første funktionsperiode løber fra opstart efteråret 2009 til udgangen af 2013.

§10. Udsatterådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at alle medlemmer er udpeget.
Center for Særlig Social Indsats indkalder til mødet.
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Udsatterådets arbejde
§11. Udsatterådet holder møde fire gange årligt. Mødedatoer fastsættes ved årets første møde.
Stk. 2. Udsatterådet kan holde ekstraordinære møder, hvis formanden finder det nødvendigt, eller
hvis mindst 1/3 af rådets medlemmer ønsker det.

§12. Formanden indkalder til møde ved at fremsende dagsorden mindst 14 dage før mødet
afholdes.
Stk.2. Hvis sagen kræver det, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end
14 dage.
Stk.3. En sag, der ikke er på dagordenen, kan drøftes på mødet, hvis formanden vurderer, at sagen
ikke kan udsættes, eller der er enighed blandt de fremmødte medlemmer.

§13. Et referat er godkendt, medmindre et medlem/medlemmer protesterer på næste møde.
Stk.2. Referaterne fra møderne sendes til medlemmerne og offentliggøres, medmindre der er
punkter, der er fortrolige.
Stk.3. Offentliggørelsen sker umiddelbart efter mødet, medmindre andet besluttes på mødet.
Eventuelle rettelser og bemærkninger vil fremgå af referatet fra efterfølgende møde. Dette
forhold skal fremgå af det offentliggjorte referat.

§14. Rådets møder er ikke offentlige.
Stk.2. Der er mulighed for ad hoc deltagelse for borgere i målgruppen. Udsatterådets møder er
således ikke offentlige, men åbne for, at borgere i en udsat livssituation, der ikke er faste
medlemmer, kan deltage.

§15. Møderne ledes af formanden. Er formanden fraværende vælger rådet en anden mødeleder.
Stk. 2. Formanden eller mødelederen formulerer de spørgsmål, der skal stemmes om på mødet.

§16. Udsatterådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådsmedlemmerne er til stede.
Beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal. Et mindretal kan få sin opfattelse tilført rådets
vejledende udtalelse.
Stk.2. Udsatterådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder,
organisationer og personer.
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§17. Formanden fungerer som Udsatterådets kontaktperson til pressen.

§18. Udsatterådets forretningsorden fastsættes af Socialudvalget.

Tavshedspligt
§19. Medlemmerne af Udsatterådet og personer, der deltager i møderne, har tavshedspligt efter
lovgivningens almindelige regler.

Sekretariatsbetjening af Udsatterådet
§20. Center for Særlig Social Indsats varetager sekretariatsbetjeningen af Udsatterådet.
Stk.2. Formanden udarbejder dagsordenen i samarbejde med sekretæren. Sekretæren planlægger
og indkalder til møder, laver referater, offentliggør Udsatterådets udtalelser m.v.

Økonomiske forhold vedrørende Rådets virksomhed
§21. Udgifterne til Rådets arbejdes afholdes af Socialudvalget.

§22. Rådets medlemmer får ikke diæter, honorarer eller anden form for aflønning.

Forretningsordenen vedtaget af Socialudvalget den 12. september 2017.
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Plan for peer-arbejdet i Helsingør Kommune
Hvad er en ”peer”?
”Peer” betyder ”ligemand”. En peer-støtte er i denne implementeringsplan en
medarbejder, der har personlige erfaringer med psykisk sygdom, og som bruger disse
erfaringer i sit arbejde med borgere med psykiske lidelser. Et andet ord for peerstøtte er medarbejder med erfaringskompetencer.
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1 Hvorfor peer-støtter?
Helsingør Kommune oplever en stor tilgang af borgere, som har brug for socialpædagogisk støtte. På
landsplan antallet af modtagere af socialpædagogisk støtte steget med 72 % fra 2009 til 2015 (Helbech
2016). I Helsingør Kommune ønsker vi, at borgerne får en virksom hjælp, så de kan komme videre til et liv
uden støtte. Peer-støtte er en af de metoder, som vi ved har en stor effekt for borgerne. Derudover giver
ansættelsen af peer-støtter en mulighed for at få et brugerperspektiv på indsatsen, hvorved vi opnår
brugerinddragelse i praksis.

1.1

Tankegangen bag ansættelsen af peer-støtter

Mennesker, der selv har gennemlevet psykiske vanskeligheder og recovery-processer, kan spille en unik
rolle over for andre mennesker med psykiske lidelser og supplere den behandling og støtte, som de
traditionelle faggrupper giver. Det er erfaringerne fra projekt ’Peer-støtte i Region Hovedstaden’ samt
udenlandske studier (Johansen 2016a+b; Johansen & Rasmussen 2016, 2017).
Ved at ansætte peer-støttemedarbejdere kan kommunen i højere grad styrke borgerens håb og rolle i eget
forløb og derved i væsentlig grad styrke kommunens samarbejde med borgerne om deres recovery-proces.
Samtidig styrker ansættelsen af peers kvaliteten i Helsingør Kommunes recovery-orienterede indsats ved at
bl.a. at fastholde fokus på borgerens ressourcer og muligheder samt øge forståelsen af borgerens
perspektiv.
Peer-støttemedarbejdere er forskningsmæssigt blevet udpeget som en central faktor for udviklingen af
recovery-orienteret praksis:


1.2

”… peer-støtte kan gøre en forskel for
mange forskellige borgere med meget
forskelligartede behov, og at peer-støtte
kan bidrage positivt til borgeres recoveryproces på meget forskellige måder – lige
fra mindsket selvstigma til håb og mod på
at skabe forandringer i livet. (Johansen &
Rasmussen 2017:44)”



”Peer-støtte har også potentiale for at
skabe positive forandring på
arbejdspladserne, hvor de ansættes, fx
ved at øge opmærksomheden på
borgernes perspektiv og tilbyde
inspiration, håb og sparring til kolleger i
det daglige (sam)arbejde.” (Johansen &
Rasmussen 2017:44)”

Har peer-støtte en effekt?

Der er relativt lidt forskning, der beskæftiger sig med den konkrete effekt af peer-støttearbejdet. Det
skyldes, at det svært at måle på effekten af peer-støttearbejdet isoleret – et vilkår, som peer-støttearbejdet
for øvrigt deler med mange andre socialfaglige tilgange og metoder. De studier, der vurderer de mulige
effekter og fordele af implementering af peer-støttearbejde, er dog alle positive. Der er således
forskningsmæssigt belæg for, at peer-støtteindsatser har mindst samme effekt som de traditionelle
faggrupper, og nogle gange større effekt. Dette gælder især, når peers indgår med særlige peer roller og
funktioner eller varetager særskilte peer-støtte indsatser (Korsbek & Petersen 2016)
-

Effekt for borgere, der modtager peer-støtte

De undersøgelser og studier, der er lavet, peger alle i samme retning:
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”Overordnet indikerer studierne, at hvis peer-støttemedarbejderne er godt uddannet, har god opbakning og
bliver ansat i et recovery-orienteret tilbud hvor det er muligt at få supervision fra andre peers, så har de
potentialet til at bidrage med en lang række fordele til dem, som modtager peer-støtten!” (Repper 2013:10,
egen oversættelse).
Effekten af peer-støtte til brugerne ses typisk i form af:





Øget trivsel
Reduktion af misbrug
Styrkelse af sociale netværk
Øget oplevelse af håb





Oplevelse af tilhørsforhold til lokalsamfundet
Øget oplevelse af magt over egen situation.
Reduktion i indlæggelsesgrad og varighed

I Helsingør har inddragelsen af peer-støtter blandt andet resulteret i, at borgerne føler sig mere genkendt
og forstået, har fået øget håb og selvtillid og er blevet inspireret til forandring – ud fra tankegangen om, at
”hvis han/hun kan, så kan jeg også”.
Fx har en borger udtalt følgende om samarbejdet med peer-støttemedarbejderen omkring genkendelse og
forståelse:
”Det er rart at blive genkendt… Og opleve, at det ikke kun er mig, der har det sådan her.
Det er rart at hun faktisk forstår mig. Hun kan sætte sig i mit sted og hjælpe mig med at
rejse mig op.” (borger – i Johansen 2016b)
En anden borger fortæller om det håb og den inspiration, som peer-støtten giver:
”Jeg prøver virkelig at holde op med at drikke… Det har jeg aldrig gjort gør. [Peer] har da
inspireret mig. Jeg har aldrig før troet på, at det kunne lade sig gøre […]. Men når jeg ser
på hende i dag… Hendes liv kører ret fint nu, og hun kan lade være med at drikke. Hun
drak faktisk mere, end jeg gør, og hun kan alligevel. Hun kan give nogle gode råd, fx at
man skal have noget at stå op til, ellers er det for svært. Men det er dejligt, at jeg faktisk
kan se, at det kan lade sig gøre. Det gør, at jeg bliver ved med at prøve at holde op.”
(borger – i Johansen 2016a)
- Effekt for peer-støttemedarbejderen
Mange forskellige studier undersøger, hvad det vil sige at være peer-støttemedarbejder, og hvilken
påvirkning og indflydelse, det har på de mennesker, der ansættes i rollen. Der er mange udfordringer, men
forskning viser, at når udfordringerne imødekommes og håndteres, så vil peer-støttemedarbejderen kunne
bruge rollen som en del af sin egen recovery-proces. Peer-støtten får tilført nye kvalifikationer og får (gen)etableret et forhold til arbejdsmarkedet (Repper 2013).
- Effekt for peer-støttens kollegaer og organisationen
Ansættelse af peer-støttemedarbejdere i en organisation kan påvirke andre medarbejdere i en mere
recovery-orienteret retning. Peer-støttemedarbejderen kan være med til at udfordre sine kollegers
eventulle fordomme om hvad borgerne kan og ikke kan samt mindske skellet mellem medarbejdere og
borgere. Peers kan altså fungere som den ultimative brugerinddragelse. I Helsingør Kommune har peers
bl.a. givet nogle indsigter i medarbejdergruppen, fx ift. at kunne forstå borgernes perspektiv:
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”Dejligt at have en kollega at tale med, som selv har været der. Det kan give noget
andet… Fx viden om, hvad jeg skal være opmærksom på… Jeg kan jo sagtens have nogle
automatikker eller blinde punkter. Det kan være en god person at spejle sig op imod.”
(kollega til peer på Broen – i Johansen 2016b)
Eller huske at holde den respektfulde tone:
”[Peer] er en super læremester på det område. Han husker os på, at vi altid skal tale om
borgerne på en respektfuld måde, også når vi laver sjov…. Alle har nogle gange brug for
at få lidt damp ud, men det skal gøres på en respektfuld måde.” (Kollega til peer på
Nygård i Johansen 2016a)

2 Baggrund for planen
Helsingør Kommune er med i projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden” i partnerskab med Region
Hovedstadens Psykiatri, Rudersdal Kommune, Københavns Kommune, Psykiatriforeningernes
Fællesråd og Det Sociale Netværk. Projektet handler om at afprøve og udvikle en række modeller for
brug af peer-støtte i regioner og kommuner og løber i 2015-2018. Helsingør Kommune har i forbindelse
med projektet ansat tre peer-støttemedarbejdere. To i Socialpædagogisk Vejlederteam i Nygård og én i
ungetilbuddet Broen, som består både af et botilbud og socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem.
Socialudvalget har på udvalgsmøde den 6. september 2016 besluttet, at Center for Særlig Social Indsats skal
udarbejde en plan for det videre arbejde med peer-støtte i Helsingør Kommune. Peer-projektet afsluttes i
2018, og Helsingør Kommune skal derfor tage stilling til hvordan vi ønsker at arbejde videre med peerindsatsen. Planen er baseret på følgende:





Læsning af forsknings- og evalueringsapporter fra ind- og udland om peer-støtte
Møde og sparring med projektsekretariatet for peer-støtteprojektet i Region Hovedstaden (Klavs
Serup Rasmussen og Gry Krath Johansen)
Afholdelse af workshop for ansatte peer-støttemedarbejdere og kolleger i Helsingør Kommune 2.
februar 2017 og løbende input fra ledergruppen i SSI.
Litteraturgennemgang (se litteraturliste).

3 Målsætning og opfølgning
Ansættelsen af peers i Helsingør Kommune har en tredobbelt målsætning:
1. At bidrage til recovery-processer og forbedrede livsmuligheder for dem, der modtager peer-støtte.
2. At bidrage til recovery-processer og forbedrede livsmuligheder for dem, der yder peer-støtte.
3. At øge kvaliteten af de sociale indsatser ved at understøtte en generel recovery-orientering i
kommunen.
SSI vil styrke, følge og måle recoveryorienteringen i centret og er i gang med at afdække hvilke redskaber,
centret vil anvende. Det kunne fx være redskabet TRIP (Team Recovery Implementation Plan) til at sikre og
fastholde en samlet styrkelse af recovery-orienteringen på socialområdet (jf. Korsbek 2017).
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4 Forudsætninger i organisationen
4.1

Forståelse og opbakning fra kolleger

Erfaringer peger på, at det er vigtigt med ledelsesmæssig og organisatorisk parathed for at skabe den
bedste grobund for, at peer-støttearbejdet giver resultater. Opbakning, forpligtigelse og respekt omkring
peer-støttefunktionen og den faglighed, der følger med, er således vigtige forudsætninger for en succesfuld
integration af peer-støttearbejdet og –fagligheden på arbejdspladsen (Socialstyrelsen 2016; Johansen
2016a+b; workshop med peers). Derfor bliver der i implementeringen sat tid og midler af til at gennemføre
temadage og workshops i medarbejdergrupperne, hvor peer-støtterne skal ansættes. Formålet med denne
proces er lokalt at afdække hvad man håber på at kunne opnå ved at have peer-støttemedarbejdere på
arbejdspladsen, og hvad peer-støttemedarbejderne kan bidrage med for at opfylde medarbejdergruppens
opgaver.

4.2

Peer-uddannelse

Projektet ”Peer-støtter i Region Hovedstaden” har udviklet en peer-uddannelse målrettet ansatte peerstøtter. Peer-uddannelsen sikrer, at peer-støtterne rustes til at varetage opgaven. Peer-uddannelsen
gennemføres som en deltidsuddannelse bygget op af en række forskellige moduler, som deltagerne
tager sideløbende med arbejdet som peer-støttemedarbejder. Uddannelsen er en del af arbejdstiden.
På uddannelsen erhverver deltagerne:
-

Viden om forskellige forståelser af peer-støtte – ud fra både etableret viden på området og
deltagernes egne erfaringer.
Kompetencer i lave individuel peer-støtte og medvirke til gruppeforløb, med udgangspunkt i
relevante værktøjer.

På uddannelsen arbejdes der ligeledes med hvordan peer-støtte bliver en del af medarbejdergruppen på en
god måde og støtter op om de øvrige udviklingsprocesser i organisationen. Undervisningen ledes af
undervisere med egne levede erfaringer. Derudover er der eksterne undervisere på en række moduler.

4.3

Uddannelse til kolleger til peers

Som en del af peer-uddannelsen har peer-projektet udarbejdet et forløb på tre kursusdage, som er
målrettet peer-støtter og deres kolleger. Her vil medarbejdergrupperne lære om recovery, peer-støtternes
rolle og have grundlag for at finde ud af hvordan peer-støtterne bedst kan bidrage til at skabe en effekt for
borgerne i det pågældende tilbud.

5 Praktisk organisering
5.1

Gradvis indfasning af peer-støtter

Peer-støtterne vil blive ansat i de socialpsykiatriske tilbud i kommunen, fx i Socialpædagogisk Vejledning,
Aktivitetshuset i Nygård, Bofællesskabet Petersborg, Pensionatet og i SKP-teamet. De vil blive ansat som en
del af de eksisterende personalegrupper fremfor i et team for sig selv for at understøtte målsætningen om
at bidrage til en mere recovery-orienteret tilgang blandt deres kolleger. I dag er der tre peer-støtter ansat. I
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2018 skal de suppleres af endnu tre nye peers, og i løbet af 2019 skal ansættes yderligere fem peer-støtter,
så der er 11 peerstøtter i socialpsykiatrien i alt1.
Plan for ansættelse af peers i socialpsykiatrien:
Peers i dag

2018

2019

2020

2021

Peers i 2030?

3

6

11

11

11

18

Peerstøtter
ansat i alt

Som beskrevet yderligere i afsnit 6 Error! Reference source not found. vil peer-støtter til at starte med vil
være en ekstra ressource i tilbuddene. Gradvist, ved naturlig udskiftning i personalegruppen og ud fra
lederens vurdering af den rette personalesammensætning, skal peer-støtter udfylde ledige stillinger, som
tidligere har været besat af socialpædagogiske medarbejdere. Dermed bliver peer-støtterne på sigt en del
af den almindelige normering, hvor de bidrager med en ny faglighed.

5.2

Målgruppe

Det er ikke kun én type borgere, som kan have glæde af peer-støtte. Og det er ikke alle borgere inden for
en bestemt målgruppe, som vil have glæde af samarbejdet med en peer. Men i Helsingør Kommune vil
peer-støtterne primært fokusere på to målgrupper:



5.3

Unge borgere, som netop er blevet diagnosticeret eller for nyligt er blevet ramt af psykiske lidelser.
Borgere, hvor den traditionelle socialpædagogiske indsats ikke virker tilstrækkeligt.

Visitation

Myndigheden i Center for Særlig Social Indsats vil fortsat stå for visitationen til de tilbud, som peer-støtten
er en del af. Det vil derefter være op til ledelsen i tilbuddet, sammen med borger og eventuelt peers og
øvrige medarbejdere, at vurdere hvordan tilbuddet bedst kan støtte op om borgerens mål, og dermed
hvordan samarbejdet skal være i hverdagen.

6 Peer-støtters ansættelse og opgaver
Jeg føler mig rigtig meget peer, når jeg fx har individuelle forløb, hvor jeg kan byde ind
med mine egne erfaringer. Det er særligt når jeg deler en del erfaringer med de unge, at
det bliver rigtig godt…” (peer)

6.1

Peers ind i servicelovens § 82

Pr. 1. januar 2018 træder en række ændringer i serviceloven i kraft. Bl.a. har folketinget vedtaget at tilføje
en § 82, der handler om tidlig, forebyggende indsats og indeholder tilbud om gruppebaseret hjælp og

1

Peer-støtter arbejder ofte på deltid eller i flexjobs, og derfor angives her antallet af peer-støtter, ikke antal årsværk.
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støtte (§ 82 a) og tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§ 82 b). Peer-støtte
vil blive tænkt ind som støttemuligheder efter disse paragraffer.

6.2

Ansættelse af peer-støttemedarbejdere

Når tilbuddene skal ansætte nye peer-støtter, kan de trække på erfaringer fra ansættelsen af de
nuværende peer-støtter. Ansættelsesudvalgene skal lægge vægt på ansøgernes egne erfaringer med at
have været i behandling i psykiatrien – det er disse erfaringer, som peer-støtterne igennem deres
uddannelse lærer at kunne trække på og gøre til kompetencer. Men med i vurderingen skal også være
ansøgernes mere formelle kompetencer og jobmæssige erfaringer med fokus på hvordan de kan supplere
og komplimentere den eksisterende medarbejdergruppe.

6.3

Typer af peer-støtteopgaver i Helsingør Kommune

I midtvejsevalueringsrapporten for projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden” har en af de centrale mål
været at afklare hvilke typer peer-opgaver, der er særligt værdiskabende, og hvordan man skal definere
rammerne for peer-støttens indhold. Rapporten påpeger blandt andet, at peer-støtten ikke skal tilbyde det
samme som kollegaerne på arbejdspladsen. Når en organisation skal ansætte peer-støtter er det således
vigtigt at afklare og definere hvad peer-støtten skal lave – altså hvad der er gode peer-opgaver lokalt. I
Helsingør Kommune vil peer-støtternes opgaver derfor afhænge af den organisation, som de bliver en del
af. I projektet har partnerne arbejdet med to modeller for peer-støtte, som begge har vist sig som gode
rammer for peer-støttearbejdet:
Gruppebaseret peer-støtte
Ved gruppebaseret peer-støtte planlægger og
gennemfører peer-støttemedarbejderen recoveryunderstøttende gruppeforløb. Gruppeforløbene
etableres ved en fælles aftale mellem peerstøttemedarbejderen og et antal borgere, der
ønsker at deltage i gruppen, om at starte en
samtalerække med et særligt fokus op.
Gruppeforløb laves enten som en ny aktivitet eller
som en videreudvikling af eksisterende aktiviteter –
og eventuelt i samarbejde med kollegaer på
arbejdspladsen. (peerstoette.dk - 24.02.17).
Grupper i Helsingør
I Helsingør har de tre peers gode erfaringer med at
drive grupper, bl.a. grupper med karakter af
selvhjælpsgrupper, fordi de skaber ligeværd i
grupperne, kan bidrage med egne erfaringer og
borgerne oplever, at de kan give hinanden gode råd
og forslag (Johansen 2016a+b).

6.4
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Peer-opgaver defineres lokalt

Individuel peer-støtte
Individuel peer-støtte er individuelle
samtaleforløb med borgere. Individuelle
samtaleforløb etableres ved en fælles
aftale mellem borgeren og peerstøttemedarbejderen om at indgå et
samarbejde, og samtaleforløbene kan
have forskelligt indhold alt efter
borgerens behov og ønsker.
(peerstoette.dk - 24.02.17)
Individuel støtte i Helsingør
De tre peers har dannet sig forskellige
erfaringer, herunder at de individuelle
forløb kan bruges til at støtte op om
aktiviteter og at samtalerne kan hjælpe
borgeren til at håndtere egne følelser.
Centralt er det, at støtten tager
udgangspunkt i der hvor borgeren er
(Johansen 2016a+b)
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I projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden” har en af konklusionerne været, at peer-opgaver sjældent
fuldstændig kan defineres på forhånd. Dette bekræfter statusnotaterne fra efteråret 2016 (Johansen
2016a+b) og workshoppen med de eksisterende peer-støtter og deres kolleger. Fokus skal være på de
møder med borgerne, hvor peer-støtternes erfaringskompetencer kan komme i spil. Det kan fx være i
formelle eller uformelle samtaler, pr. telefon eller mail, gennem socialt samvær – eller som brobygger til
borgere, som har vendt ryggen til systemet. Det kan også være mens man løser en praktisk opgave
sammen, såsom opvask eller lignende. Det er således ikke nødvendigvis særlige opgaver, der er peeropgaver – men peers kan tilføre opgaver en særlig værdi i kraft af deres erfaringer. Afklaringen af hvilke
borgere og typer af opgaver, som peers skal arbejde med, foregår således bedst i dialog mellem borgere,
peers og andre kolleger. Tilbuddene kan desuden bruge redskabet peer worker role star, der er udviklet af
Peer Worker Research Team i London (2015) til at tydeliggøre fokus for de forskellige medarbejdergrupper.

7 Økonomi
7.1

Elementer i budgettet

Lønmidler: I peer-projektet har peer-støttemedarbejderne arbejdet i 12-25 timer pr. uge. Nogle er ansat i
flexjob, nogle på almindelig deltid. Ansættelsesvilkårene kommer an på 1) hvad der er hensigtsmæssigt for
peer-medarbejderen og 2) hvad der er hensigtsmæssigt for organisationen, hvor peer-støtten bliver ansat.
På sigt er det meningen, at peer-støttemedarbejderne skal blive en del af de enkelte tilbuds
personalegrupper og lønbudget, men i en overgangsfase vil der være behov for ekstra midler til ansættelse
af peer-støtter. Budgettet afspejler dette.
Peer-uddannelse til både peer-støtter og kolleger: Det er endnu ikke afklaret hvilken form peeruddannelsen kommer til at få efter projektets udløb. Men erfaringerne fra projektet viser, at deltagelse i
peer-uddannelsen er nødvendig for at peer-støtterne kan finde deres rolle – og at kollegerne også har
glæde af at deltage i en del af den. Derfor skal der løbende afsættes midler til at peers og kolleger kan
deltage i peer-uddannelse. Ved at uddanne kolleger sammen med peer-støtter understøtter vi også målet
om at sikre et rehabiliterende fokus og skabe en mere recovery-orienteret organisation.
Temadage: For at peer-støttemedarbejderne kan komme godt ind i personalegrupperne er det nødvendigt
at afsætte tid og midler til at afholde temadage for peers og deres kolleger i opstartsfasen. For at
understøtte, at peers og andre medarbejdere får mulighed for at videreudvikle den recovery-orienterede
organisation, skal der ligeledes løbende afsættes ressourcer til møder, temadrøftelser og lignende. Dette vil
på sigt gå ud af tilbuddenes budget.

7.2

Budget

Som nævnt i 5.1 above er det tanken, at peer-planen i 2018 og 2019 starter med at blive fuldt understøttet
med ekstra midler, og derefter at tilskuddet gradvist nedtrappes, i takt med at flere peers bliver ansat som
en del af den almindelige normering og lønbudgettet i tilbuddet. Så når en medarbejder stopper, så
erstattes vedkommendes timer af peer-støtter (som ofte er på deltid), indtil tilbuddene har opnået den
rette vægtning mellem fagprofessionelle og peers. Budgettet afspejler derfor først stigende lønudgifter til
peers ved ansættelse af flere, og dernæst faldende lønudgifter. For at sikre god implementering bliver
udgifterne til uddannelse og workshops dækket fuldt af driftsønsket i de første fire år.
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År

2018

2019

2020

2021

Antal peer-støttemedarbejdere i alt
6
11
11
11
Lønudgifter til peer-støtter i alt
1.200.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
- Heraf tilskud fra peerprojekt
300.000
0
0
0
- Heraf tilskud (driftsønske)
900.000
2.200.000
1.100.000
900.000
- Heraf tilbuddets egen drift
0
0
1.100.000
1.300.000
Uddannelse til peers (12.995 kr. pr. stk.)
38.985
64.975
12.995
12.995
Uddannelse til andre medarbejdere
47.940
79.900
15.980
15.980
Temadage + supervision i tilbud (inkl. frikøb)
60.000
60.000
50.000
30.000

Budget i alt
Heraf driftsønske

1.346.925
1.046.925

Pris pr. peer-støttemedarbejder i gennemsnit2
Pris pr. peer-uddannelse
Pris pr. medarbejderuddannelse (tre dage á 5 timer + frikøb)

2.404.875

2.278.975

2.404.875
kr.
kr.
kr.

1.178.975

2.258.975
958.975

200.000
12.995
3.995

8 Forankring og videreudvikling
Som beskrevet ovenfor skal peer-støttemedarbejdere være en integreret del af Helsingør Kommunes
socialpsykiatriske tilbud og drift.
De videre udviklingsmuligheder kunne være:





Medarbejdere med erfaringskompetencer i myndighedsafdelingen.
Peer-støttemedarbejdere på handicapområdet.
Ansættelse som peer-støtter som del af et jobafklaringsforløb for borgere, som har psykiske lidelser
og skal finde deres vej tilbage til arbejdsmarkedet, fx i stedet for praktik eller andre forløb.
Forskellige modeller for peer-støtter – fx kunne nogle borgere, der er langt i deres recoveryproces,
have glæde af at være frivillige peer-støtter? Eller man kunne tænke sig fritidspeer-støttejobs for
borgere, som er kommet i gang med uddannelse jf. § 82 d i den nye revision af serviceloven, som
giver mulighed for hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige.
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