
 

 

 

 

Referat af Frederiksberg Udsatterådsmøde 
 
Mandag den 3. december 2018 kl. 10.00 - 12.30. F- 86 Finsensvej 86, 2000 Frederiksberg  
 
_________________________________________________________________________________ 
Deltagere: 
Kommunalbestyrelsen: Næstformand, Socialudvalgsformand Pernille Høxbro (C), Mette Bang Larsen (Ø) 
Organisationer, brugergrupper og enkeltpersoner: Formand Michael Brautsch (Sognepræst 
Frederiksberg), Ebbe Lorenzen (Landsforeningen Livsværk), Christian Hvidt (Frederiksberg Kommunes 
Rådgivningscenter), Kim Allan Jensen (Sand Hovedstaden) Suppleanter: Anne-Marie Macdonald og 
Steen Gormsen. 
Tilforordnede: Flemming Nielsen (Socialchef), Niels Henrik Jensen (Forstander/teamchef 
Opgangsfællesskabet i Finsenshave), Irene Harboe Brandt (Teamleder, Frederiksberg Sundhedscenter) 
og Søren Romar (Forstander, Lærkehøj og Lindevangen, KFUK’s Sociale arbejde), Helle Østergaard 
Stisen (Familiechef), Pernille Fricke (Teamleder, Center for sygedagpenge og afklaring) 
Forfald: Jessy Regitze Mikkelsen (Startlinjen) og Claus Thestrup 
Referent: Maria-Pia de Palo (Specialkonsulent) 
 
 
1. Velkomst ved formandskabet 

 

Næstformand Pernille Høxbro bød velkommen på vegne af formand Michael Brautsch og rammesatte 
mødet, som afholdtes på F86 – Afklaring og beskæftigelse. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden blev godkendt. 
 
3. Introduktion til Ungecentret 
 
Leder af Ungecentret, Kasper Dinsen Willems gav en orientering om ungecentres arbejde og to 
fremskudte sagsbehandlere i Socialafdelingen, Mette Tanggaard og Camilla Louise Christensen gav en 
orientering om arbejdet med unge med særlige behov, herunder en karatestik af de unge og deres 
problemstillinger. De orienterede endvidere om det konkrete sociale arbejde som udføres. 
 
4. Gennemgang af budget 2019 
 
Formand for Socialudvalget Pernille Høxbro orienterede om budget 2019 med fokus på udsatterådets 
målgrupper. Her fremhævede hun b.la. omstilling af værestedstilbud, som vil ske i dialog med 
udsatterådet samt ansættelse af en gadesygeplejerske, som skal styrke det opsøgende arbejde i 
gadeplansindsatsen. Også en mere strategisk brug af § 18 midlerne og samspil med det frivillige område 
blev fremhævet.      
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Orienteringen blev efterfulgt af spørgsmål og debat som bl.a. omhandlede tema om boligmangel og 
alternative boformer samt samspil med frivillige organisationer.    
 
5. Orientering om status på udsattepolitikken 2019 - 2022 og Handleplan 2019 - 2020 

Socialchef Flemming Nielsen orienterede om status for ny udsattepolitik 2019 – 2022. Politikken har 

været i høring i relevante fagudvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Børneudvalget, Kultur- 

og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget og 

Udsatterådet. Der er kommet kommentarer fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og 

Udsatterådet. Politikken skal endelig vedtages i Socialudvalget den 14. januar 2019, Magistraten den 

21.januar 2019 og Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2019. 

Udsattepolitikkens handleplan 2019-2020 skal omsætte politikkens mål til handling. Derfor er 

udsatterådet inviteret til at komme med indspil til indsatser (pkt. 6) på nærværende møde. Handleplanen 

godkendes på Socialudvalget i marts 2019. 

6.  Workshopbaseret temadrøftelse: Indspil til Udsattepolitikkens handleplan 2019 - 2022 

Udsatterådet fortsatte mødet i form af en miniworkshop. Rådet diskuterede hvilke problemstillinger og 

udfordringer man anså som vigtige at adressere i den nye handleplan for 2019 – 2020 og drøftede 

forslag til konkrete initiativer og indsatser.   

Workshoppen indledtes med at Udsatterådets to arbejdsgrupper ”Integreret psykiatri og lighed i 

sundhed” og ”Udsatte unge og bedre sammenhængende indsatser fra ung til voksen” præsenterede 

temaområderne og et oplæg til videre drøftelse. Udsatterådet fortsatte arbejdet i to arbejdsgrupper og 

fremlagde herefter deres indspil til ny handleplan. Fokusområder var bl.a.  

Unge fra 18 - 25 år 
 
Hovedfokus skal være: 
• Alternative tilgange til at nå sårbare unge og forhindre at de bliver udsatte 
• Forebyggende arbejde og mere håndholdte indsatser. Særligt fokus på overgange fra ung til voksen. 

 
Indsatsområder: 

• Udvikling og/eller etablering af relevante tilbud der passer til målgruppens behov, herunder 
gentænkning af væresteder. 

• Boliger og alternative boformer til unge, f.eks. ungeboliger, flere ungdomsakutboliger, nytænke 
alternative boformer og opgangsfællesskaber.  

• Samarbejde med frivillige: større fokus på ressourcer i civilsamfund som modvægt til 
systemværing. 

 
 
Integreret psykiatri og sundhed 

 

Hovedfokus skal være: 

• Skabe rammer for en god vej ind i - og ud af systemet 

 

Indsatsområder: 

• Tidlig opsporing: Fagprofessionelle og frivillige skal skærpe blikket mod hurtig og relevant 

intervention 

• Håndholdt indsats: Individuelt tilrettelagt indsats f.eks. støtte til fremmøde og relationel 

koordinering 

• Støtte til at komme tilbage til hverdagslivet: Fagprofessionelle og frivillige inddrages eksempelvis i 

efterværn og kontakt til sunde fællesskaber.  
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• Bygge bro til frivillige organisationer/civilsamfund 

      - Afdække mulighed for involvering i de håndholdte indsatser og efterværn  

      - Frivillige organisationer styrkes fagligt: inkluderende fællesskaber med blik på udsattes 

ressourcer og god modtagelsespolitik.  

 

 7. Gensidig orientering 

Formanden Michael Brautsch orienterede om at Jesper Michelsen og Pia Frydensberg Lang har valgt at 

trække sig som medlemmer i udsatterådet pga. arbejde. Ifølge rådets vedtægter § 3 stk. 4 skal 

stedfortræder indtræde, hvis medlem udtræder. Det blev vedtaget at stedfortrædere Anne-Marie 

Macdonald og Claus Thestrup indtræder som menige medlemmer. Det blev endvidere vedtaget at rådet 

vil finde to nye stedfortrædere som erstatning. 

8. Mødeplan 2019 

 

Udsatterådet vedtog at afholde 4 kvartalsvise møder i 2019. Mødeplan udsendes efterfølgende. Det blev 

besluttet at de to arbejdsgrupper ”Integreret psykiatri og lighed i sundhed” og ”Udsatte unge og bedre 

sammenhængende indsatser fra ung til voksen” fortsætter i 2019.   

 

9. Evt. 

 

Sekretær Maria-Pia de Palo orienterede om at videopræsentation af rådets medlemmer løbende lægges 

ud på facebook og at udsatterådets referater og høringssvar kan læses på hjemmesiden 

https://www.frederiksberg.dk/politik/kommunalbestyrelsen-og-udvalg/saerlige-udvalg-rad-og-

naevn/rad/udsatteradet 
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