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Høringssvar vedrørende  

Socialt bæredygtig by 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kære Dorthe Elise Svinth 
 

Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Udsatteråd takker for høringen ved-

rørende ”Strategi og indikatorer for socialt bæredygtige by – lige muligheder 

og stærke fællesskaber”. 

 

Udsatterådets brugerrepræsentanter har gennemgået forslaget og har føl-

gende bemærkninger: 

Set i lyset af at byrummet er samlingsstedet for borgere, der er er udsatte, det 

vil bl.a. sige de hjemløse, misbrugere og mennesker med psykiske vanske-

ligheder, ser Udsatterådet det som positivt at strategien for den socialt bære-

dygtig by også tænker rummelighed og forebyggelse af social eksklusion ind. 

Det er nemlig helt centralt, at der skabes de nødvendige rammer i byen for de 

udsatte grupper som Udsatterådet repræsenterer. Det gælder både i indret-

ningen af byen, i forhold til at bevare sammenhængskraften og inkludere bor-

gerne i fællesskabet.  

Udsatterådet ser således mange gode intentioner i strategien for en socialt 

bæredygtig by, men vi opfordrer til en endnu større opmærksomhed på at 

favne de udsatte borgere i forhold følgende: 

 

 En rummelig og socialt bæredygtig by må indebære, et forstærket fo-

kus på at der er nok boliger - og at de er til at betale for de grupper 

som udsatterådet repræsenter. I Udsatterådet kan vi godt være be-

kymret for, at der som følge af det planlagte salg af kommunale boli-

ger – også dem der rummer de mest udsatte borgere i Frederiksberg 

Kommune, vil ske en stigende huslejebetaling. De mest udsatte er 
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som udgangspunkt også nogle af de mest økonomisk pressede på Frederiksberg. Hvis social 

eksklusion skal forebygges må det som minimum forudsættes, at netop udsatte borgere holdes 

fri for yderligere udgifter i forbindelse med et evt. salg af deres boliger.  

 

 Udsatterådet ser i forlængelse heraf også et behov for, at der iværksættes en reel indsats med 

udgangspunkt i ”housing first” i Frederiksberg Kommune, dvs. at der stilles det nødvendige antal 

boliger til hjemløse til rådighed således, at vi kan bekæmpe den stigende hjemløshed på Frede-

riksberg. 

 

 Udsatterådet vil også opfordre til en særlig opmærksomhed på, at der reelt skabes lige mulighe-

der for at alle kan bidrage til og være med i de lokale fællesskaber, sådan at udsatte borgere får 

mulighed for ikke bare at være bruger af foreningslivet, men også aktivt at deltage i det.  

 

 Værestedsområdet kunne her blive kernen i et tættere samarbejde med de frivillige tilbud på 

Frederiksberg, hvor udvalgets medlemmer ønsker sig et langt mere forebyggende blik på den 

daglige indsats. Hvordan kan Frederiksberg Kommune f.eks. etablere et ”forværn” til forebyggel-

se af de udsattes problemer i hverdagen. 

Udsatterådet glæder sig til at følge arbejdet med at føre politikkens ambitioner om en socialt bæredygtig 

by - hvor der er plads til alle, ud i livet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Frederiksberg Udsatteråd 

v/ formand Michael Brautsch 

  

 


