
 

 

 

 
Referat af Frederiksberg Udsatterådsmøde 
 
Mandag den 6. marts 2019 kl. 08.30 - 10.30, Café Paraplyen - KFUM's Sociale Arbejde, Nyelandsvej 66 
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), Anne-Marie Macdonald og Jessy Regitze 
Mikkelsen (Startlinjen). Suppleanter: 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: Claus Thestrup og Maria-Pia de Palo  
 
 

 

 

1. Velkomst ved formandskabet 

Formand Michael Brautsch bød velkommen og rammesatte mødet. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Introduktion til Cafe Paraplyen 

Leder af værestedet Cafe Paraplyen, Tina Kragh gav en orientering om Cafe Paraplyen  og de mange 

aktiviteter, som drives af frivillige og medarbejdere. Der kommer mellem 40 og 120 brugere om dagen, 

som omfatter en bred målgruppe, herunder ensomme mænd, de stille med alkoholproblemer og 

personer med psykiske lidelser. Pr. 1 april i år startes et nyt projekt, som skal udvikle nye initiativer, der 

inddrager frivillige som støtte-kontakt person efter Serviceloven § 82 d.  

 

4. Værestedsområdet – fremtidig organisering og omstilling af værestedstilbuddene (fremover 

aktivitets- og samværstilbud) 
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Forstander Niels Henrik Nielsen orienterede om planerne for omstillingen af aktivitets- og 

samværstilbudsområdet. Det fastholdes at brugerne fortsat skal kunne komme ind fra gaden, dog gælder 

det for værestedet Roskildevej, at det lægges ind som en del af behandlingen i FKRC og således er et 

tilbud brugerne skal visiteres til. Der vil også blive set på muligheder for at optimere og målrette 

aktivitets- og samværstilbuddene, så flest mulige får gavn af de ressourcer, der er til rådighed. 

 

Orienteringen blev efterfulgt af spørgsmål og debat, hvor Udsatterådets brugerrepræsentanter 

tilkendegav følgende: 

- Rådets medlemmer ser gode perspektiver i flytningen af aktivitets- og samværstilbuddet Flinten 

til bedre fysiske rammer på Lioba, men påpeger at de har svært ved at se de unge passe ind i 

dette tilbud. 

- Udsatterådet anbefaler at aktiviteterne på aktivitets- og samværstilbudene skal udvikles sammen 

med borgerene.  

- Udsatterådet tog orientering om at se på ressourceanvendelse og behov i forhold til åbningstider 

på psykiatriområdet til efterretning og udtrykte en vis bekymring for at reducere i aktivitets- og 

samværstilbuddenes åbningstid i weekenden, hvor flere øvrige aktivitets- og samværstilbud er 

lukket.   

 

Socialudvalgsformanden Pernille Høxbro takkede for rådets indspil, som forvaltningen vil tage med i den 

videre proces i udviklingen af aktivitets- og samværstilbudsområdet. 

 

5. Det sociale frikort 

Socialchef Flemming Nielsen orienterede om hvordan Frederiksberg Kommune understøtter det sociale 

frikort. Det sociale frikort er en toårig forsøgsordning, som trådte i kraft den 1. januar 2019. Det skal give 

de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, til at 

bidrage og opleve værdi i hverdagen. Samtidig kan virksomheder tage et socialt ansvar i lokalområdet og 

få hjælp til mindre opgaver, som de i dag måske mangler folk til. 

 

Med ordningen får udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved 

ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v., uden at indtægten fradrages 

i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser. Forvaltningen har placeret 

visitationen hos de fremskudte sagsbehandlere i Socialafdelingen, som er i direkte kontakt med 

målgruppen og som ofte har et kendskab til borgerens situation og forløb. 

 

Udsatterådet så mange gode muligheder i det sociale frikort og anser det som vigtigt at hjælpe det 

sociale frikort godt på vej, så medborgere på kanten får en mulighed for at bidrage og være en del af 

samfundet. Det blev besluttet at Udsatterådet skriver et brev til Borgmesteren, hvor rådet opfordrer til at 

det sociale frikort sættes på dagsorden på næste Slotholmsmøde, som er en mødeplatform for byens 

erhvervsliv. Endvidere skriver Udsatterådets formandskab et debatindlæg til Frederiksberg Bladet, der 

opfordrer omverdens aktører til at bakke op om det sociale frikort. 

 

6. Opsøgende og forebyggende gadeplansindsats – socialsygeplejersken 

Flemming Nielsen og Niels Henrik Jensen orienterede om ansættelsen af den nye socialsygeplejerske, 

som er knyttet til kommunes gadeplansteam.  
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Udsatterådet tog orienteringen til efterretning og pointerede, at det også er vigtigt at indsatsen 

understøttes med lægefaglige ressourcer, som kan løse de behov for lægehjælp der vil opstå ad hoc.  

 

 

7. Gensidig orientering 

 

Formandskabet 

Formanden Michael Brautsch orienterede om Udsatterådets drift og budget, herunder at 

sekretariatsbistand er reduceret for 2019. Det betyder at rådet har et samlet budget på 120.000 kr. til 

dækning af diæter, forplejning, lokaler og sekretariatsbistand.  

 

Formanden orienterede om, at rådets diæter også kan få konsekvenser for kontanthjælpsmodtagere og 

førtidspensionister og opfordrede rådets medlemmer til at henvende sig til formanden, hvis man har 

oplevet udfordringer med dette. Han informerede om at eventuelle transportudgifter dækkes fuldt ud. 

 

Formanden gjorde endvidere opmærksom på at rådet mangler to nye kandidater til stedfortrædere og 

opfordrede rådet til at komme med forslag.   

 

Pernille Høxbro takkede Udsatterådet for deres hilsen i anledning af sit 25 års jubilæum.   

 

Øvrige medlemmer 

Kim Allan Jensen orienterede om Zoneforbud og konsekvenser for hjemløse. 

Flemming Nielsen orienterede om der i løbet af 2020 vil blive etableret 10 nye pladser i form af botilbud 

for svært psykisk syge. Det er planen, at dette antal vil blive yderligere udvidet i 2024. 

 

Forvaltningen 

Pernille Fricke orienterede om, at hun overgår til ny stilling, og at hun derfor træder ud af Udsatterådet 

som tilforordnet. Hun vil blive erstattet af ny tilforordnet. 

 

8. Årshjul 2019: Udsatterådets fokusområder og aktiviteter for 2019 

Udsatterådet besluttede at finde ny dato for mødet den 14. juni. Ligeledes blev der opfordret til at veksle 

mellem morgenmøder med start kl. 9.00 og eftermiddagsmøder/aftenmøder.    

 

Formanden fremhævede også budgetmødet med Borgmesteren og Direktionen den 3.9 og bad 

Udsatterådet om at bakke op og spille aktivt ind til forberedelsen af mødet. Forslag til temaer og konkrete 

input vedr. budgetønsker sendes til Udsatterådets sekretær Maria-Pia de Palo. Budget 2019 sættes på 

dagsorden på næste møde. 

 

Formanden bad Udsatterådet om at overveje muligheden for at bruge en kommende event i september, 

hvor Frederiksberg Kommune er vært for DM i Ombold (hjemløsefodbold) den 20. - 21. september, som 

anledning til at gøre byen opmærksom på Udsatterådets eksistens og på de udsatte på Frederiksberg.  

  

Irene Harboe orienterede om Fællesskabsfestivalen på Frederiksberg, hvor foreninger, institutioner og 

borgere fra hele byen støtter op om festivalen ved at byde ind med aktiviteter. 
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Hun gjorde opmærksom på ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, som viser, at 

sundhedstilstanden i almene boligområder er markant ringere end i den øvrige befolkning. Det blev 

besluttet at temaet Lighed i sundhed sættes på dagsorden næste gang.   

 

9. Temadrøftelse: Hvordan understøttes udsatte borgeres inklusion og aktiv deltagelse i sunde 

hverdagsfællesskaber, foreninger og frivillige organisationer bedst muligt? 

Flemming Nielsen indledte drøftelsen med at orientere om § 18 midler og gav et overblik over hvordan 

midlerne fordeles og til hvilke aktiviteter.  

 

Ebbe Lorenzen orientere kort om det nationale ”Frivilligrådet”, som han er medlem af, herunder rådets 

agenda om at de frivillige organisationer kan blive bedre til at åbne op for deres fællesskaber og nå flere 

udsatte.  

 

Udsatterådet drøftede efterfølgende hvordan man bedst muligt understøtter inddragelsen af civilsamfund 

på udsatteområdet. Der var forslag om at de frivillige organisationer, som modtager støtte har en 

”modtagelsespolitik”, det vil sige et codex for hvordan man tager i mod nye brugere/frivillige, som kan 

være udsatte, og som indgår på lige fod med de andre. Der var forslag om at etablere et pilotprojekt, 

som kan fungere ”som god praksis” og inspiration for frivillige organisationer. 

 

10 Evt. 

Der var ikke emner under evt. 

 


