
 

 

 

 

 

 

Referat af Frederiksberg Udsatterådsmøde  
Torsdag 16. august 2018 kl. 8.30 - 10.30. Herberget Lærkehøj, Lindevangs Alle 9, 2000 Frederiksberg 
_________________________________________________________________________________ 
 
Deltagere: 
Kommunalbestyrelsen: Næstformand, Socialudvalgsformand Pernille Høxbro (C)   
Organisationer, brugergrupper og enkeltpersoner: Formand Michael Brautsch (Sognepræst 
Frederiksberg), Pia Frydensberg Laang (Borderlinenetværket), Ebbe Lorenzen (Landsforeningen 
Livsværk), Christian Hvidt (Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter), Kim Allan Jensen (Sand 
Hovedstaden) og Jessy Regitze Mikkelsen (Startlinjen). 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). 
Referent: Maria-Pia de Palo (Specialkonsulent) 
 
Fraværende: 
Mette Bang Larsen (Ø) og Claus Thestrup (brugerrepræsentant), Helle Østergaard Stisen (Familiechef), 
Pernille Fricke (Teamleder, Center for sygedagpenge og afklaring) 
 

1. Velkomst  
 

Formanden Michael Brautsch bød velkommen og rammesatte mødet, som afholdtes på Herberget 

Lærkehøj. Han takkede endvidere Udsatterådets medlemmer for deres aktive deltagelse i Frederiksberg 

Kommunes workshop om ny udsattepolitik 2019 – 2022, afholdt den 13. august.     

Næstformand og Socialudvalgsformand Pernille Høxbro kvitterede ligeledes for de mange god indspil fra 

workshoppen. Bidragene har også givet anledning til at udsætte Socialudvalgets behandlingen af ny 

udsattepolitik fra den 24. september 2018 til den 29. oktober 2018. Dette for at sikre bedre tid til det 

videre arbejde med den nye udsattepolitik.   

Forstander Søren Romar gav herefter rådet en grundig orientering om Herberget Lærkehøj og 

Lindevangen. Det er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune, der 

fungerer som en § 110 institution med i alt 75 døgnpladser samt natvarmestue og bostøtte. I 2017 var 

der borgere fra 25 forskellige kommuner og Frederiksbergborgerne udgjorde lidt over 51 %. 
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Lindevangens målgruppe er hjemløse borgere med andre personlige og sociale problemer – dog ikke 

misbrug eller ubehandlede psykiske lidelser. Lærkehøjs målgruppe er hjemløse borgere med svære 

personlige og sociale problemer, herunder misbrug og psykiske problemer. 

Målet med opholdet er: Midlertidigt botilbud til hjemløse, forbedring af social situation, styrkelse af 

boevne og selvhjulpenhed og arbejde henimod at flytte ud i egen bolig. Der laves en opholdsplan, en 

ASI-forsorg screening og i samarbejde med kommunen en §141 handleplan. 

Rådet drøftede problemstillinger relateret til registreringen af hjemløse og mørketal. Der ses en tendens 

til stigning af unge hjemløse på nationalt niveau, men herberget ser også henvendelser fra borgere over 

60 år. Den næste nationale hjemløsetælling finder sted i uge 6, 2019, hvor også Frederiksberg 

Kommune indgår. 

2. Godkendelse af dagsorden blev godkendt 

Dagsorden blev godkendt. 

3. Gensidig orientering 

Nyt fra formandskabet 

Formanden Michael Brautsch orienterede om at han bliver kontaktet af flere borgere i Frederiksberg. En 

række af disse med kritik af kommunens indsats. 

Nyt fra øvrige medlemmer 

Kim Allan Jensen orienterede om Brugernes Bazar, som afholdes den 29. august i Odense arrangeret af 

Rådet for Socialt Udsatte. Årets tema er ”Socialt udsatte i systemet”. Invitationer er sendt ud til rådets 

medlemmer, som kan tilmelde sig til sekretær Maria-Pia de Palo.  

Kim Allan orienterede endvidere om at SAND netop har etableret et bisidderkorps i samarbejde med 

studerende på professionsskolen Metropol. 

Christian Hvidt gjorde opmærksom på det planlagte salg af kommunale boliger, som også berører de 

mest udsatte borgere i Frederiksberg Kommune. Udsatterådet vil bringe dette op på mødet med 

borgmester og direktion den 4. september, hvor rådet skal drøfte budget 2019. 

Nyt fra forvaltningen 

Flemming Nielsen, Socialchef orienterede om følgende: 

- Ny tidsplan for udsattepolitik 2019 - 2022. Første udkast til udsattepolitik forelægges Socialudvalget 
den 29. oktober 2018, hvorefter Udsatterådet får politikken til høring den 31.oktober 2018. 
Kommunalbestyrelsen beslutter endeligt politikken den 3. december 2018. 
 

- Flemming Nielsen inviterede Udsatterådet til at komme med indspil til Udsattepolitikkens Handleplan 
2019, som skal omsætte politikkens mål til indsatser og konkrete aktiviteter. Handleplan 2019 drøftes 
på rådets næste møde i december.    

 

- Fælles drøftelse mellem Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 20. august 
2018 om temaet ”Ulighed i sundhed” med henblik på at styrke et sundhedsfremmende og 
forebyggende aspekt i den kommende udsattepolitik 2019 - 2022. 

 

- Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte den 13. august 2018 den nye Ældre- og Værdighedspolitik, 
hvor udvalget har efterkommet Udsatterådets høringssvar om også at omfavne borgere, der befinder 
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sig i udsatte livspositioner. Kommunalbestyrelsen beslutter endeligt politikken den 27. august 2018 
Irene Harboe Brandt, Frederiksberg Sundhedscenter orienterede om Frederiksbergs Kommunes 
Sundhedsdage i uge 37. Invitation sendes til rådets medlemmer. 

  
 

4. Temadrøftelse: Udsatte unge med fokus på forebyggelse og bedre sammenhængende 
indsatser 

Formand Michael Brautsch bød Gadejuristen ved Nanna W. Gotfredsen velkommen. Hun var inviteret til 

at fortælle om Gadejuristens arbejde med udsatte mennesker - særligt de unge, som ofte går under 

radaren i det offentlige system. 

Gadejuristen gav en grundig orientering om arbejdet med udsatteområdet, herunder om gruppernes 

problematikker og kompleksitet. Hun oplever en stigning af hjemløshed blandt unge, herunder også de 

psykisk sårbare - og ser også flere eksempler på at unge hjemløse kommer i kløerne på bandemiljøer og 

bliver udnyttet groft. Hun understregede bl.a. vigtigheden af inddragelse og en individualiseret tilgang. 

Oplægget blev efterfulgt af debat, hvor Niels H. Jensen bl.a. satte Nannas oplæg i perspektiv i forhold til 

de oplevede problemer på Frederiksberg. 

Næstformand Pernille Høxbro kvitterede for Nanna Gotfredsens oplæg.  

5. Budget 2019 – Proces for Udsatterådet  

Flemming Nielsen, Socialchef orienterede om budgetprocessen for 2019, herunder 

budgetorienteringsmøde med Udsatterådet den 28. august 2018 og Budgetmøde med Borgmester og 

Direktion den 4. september 2018. Mødeinvitationer er sendt til rådets medlemmer. 

6. Forslag til Udsatterådets budgetmøde den 4. september med borgmester og direktionen  

Udsatterådet havde en drøftelse af rådets ønsker til budget 2019. Rådet besluttede at formanden 

Michael Brautsch, på baggrund af drøftelsen, udarbejder et udkast til brev, som sendes til rådets 

burgerrepræsentanter for kommentarer. 

7. Drøftelse: Hvordan omtaler vi de udsatte borgere 

Udsatterådet havde en indledende drøftelse af hvordan vi omtaler de udsatte borgere og besluttede at 

fortsætte drøftelsen på rådets kommende møde den 3. december 2018. 

8. Kalender og mødeaktiviteter 

Rådet besluttede at næste møde afholdes den 3. december kl. 9.00 – 13.00 inkl. julefrokost. 

Rådet besluttede at nedsætte underarbejdsgrupper, der kan arbejde mere dybdegående med de tre 

temaer, som rådet den 12. juni 2018 (pkt.4) besluttede at give særlig opmærksomhed. 

Temaområderne er:   

1. Udsatte unge og bedre sammenhængende indsatser fra ung til voksen - med fokus på 
forebyggelse og hjemløshed 

2. Integreret psykiatri 
3. Lighed i Sundhed  

 

Rådet besluttede at nedsætte to arbejdsgrupper, hvor tema 2 og 3 slås sammen til én arbejdsgruppe. 

Arbejdsgrupperne arbejder parallelt med møderne i Udsatterådet og skal bidrage til debat og dagsordens 
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punkter på rådets møder. Arbejdsgrupperne kan eksempelvis bidrage med input til Udsattepolitikkens 

handleplan 2019, som dagsordensættes på rådets møde den 3. december 2018. 

Rådet havde endvidere en drøftelse af det frivillige arbejde, herunder vigtigheden af at frivillige 

organisationer har øje for de udsattes ressourcer og muligheder for at bidrage til fællesskabet. 

Eksempelvis indgår flere som peer to peer støtteperson i psykiatrien og andre områder. Rådet 

konkludere, at frivillighed er et vigtigt aspekt i arbejdet med udsatte og at temaet tages op på mødet den 

3. december 2018. Endvidere vil der blive taget kontakt til Frederiksbergs Kommunes Frivillighedsforum. 

Udsatterådet er endvidere inviteret til at deltage i Frederiksbergs Frivillighedsbørs den 22. september 

2018.     

9. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 


