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1 Introduktion

Udsattepolitikens handleplanen 2019-2020 skal understøtte Frederiksberg Kommunes udsattepolitik 2019-
2022 rettet mod udsatte voksne. Politikkens vision er, at der i Frederiksberg Kommune skal være plads til 
alle - også dem på kanten af samfundet. Alle borgere skal med udgangspunkt i egne ressourcer mestre eget 
liv, blive selvhjulpen og aktiv i hverdagen, på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. 

Handleplanen 2019-2020 beskriver hvilke konkrete indsatser, det er prioriteret at arbejde med i de 
kommende år. Handleplanen bygger på igangsatte aktiviteter og arbejder videre med de erfaringer, som er 
gjort på udsatteområdet. Med handleplanen sættes der således et forstærket fokus på at skabe større 
fremdrift i målene på udsatteområdet og nedbryde de barrierer der i dag står i vejen for, at flere udsatte 
borgere bliver en del af fællesskabet.

Handleplanens ramme og fokus
Udgangspunktet for handleplanen er, at der er behov for en bred vifte af indsatser. Nogle af indsatserne er 
igangværende, nogle skal der bygges videre på og andre er nye udviklingsinitiativer, som skal bidrage til at 
sikre de mest virksomme sociale indsatser og høj kvalitet i ydelserne. Der er tale om udviklingsinitiativer, 
som hver for sig og i kombination med igangværende indsatser kan skabe en positiv forandring for borgeren, 
så han/hun eksempelvis kommer ud af hjemløshed og misbrug og får hjælp til at udvikle sig og leve med 
f.eks. en alvorlig psykisk lidelse samt får bedre muligheder for uddannelse og beskæftigelse.

Handleplanen sætter særligt fokus på at styrke bedre overgange og en sammenhængende indsats til 
udsatte borgere, hvor der arbejdes på tværs af kommunens fagforvaltninger og myndighedsområder. Det 
handler om en stærkere koordinering af indsatserne og et tilbud om en sammenhængende hjælp, som tager 
udgangspunkt i den enkelte borgers situation og behov – sammen med borgeren. Brobygning og tættere 
samarbejde med andre forvaltninger og sektorer står således i centrum. Det gælder også i samarbejdet med 
Region Hovedstaden, hvor der er fokus på at skabe et mere sammenhængende behandlings- og støtteforløb 
for den berørte borger. 

Handleplanen er inddelt i 5 afsnit. Første afsnit beskriver handleplanens ramme og fokus. Andet afsnit 
opridser udsattepolitikkens mål og målgrupper. Tredje afsnit giver en oversigt over igangværende indsatser 
og udviklingsinitiativer. Fjerde afsnit redegør for handleplanens kobling til øvrige planer og politikker, som har 
betydning for udsatte borgere og femte afsnit beskriver de specifikke udviklingsinitiativer, som implementeres 
i 2019-2020.

Handleplanens kobling til øvrige planer og politikker
Indsatserne i handleplanen er politisk forankret i Socialudvalget. Nærværende handleplanen er ikke en 
udtømmende beskrivelse af samtlige indsatser målrettet udsatte voksne i Frederiksberg Kommune, da tiltag 
rettet mod udsatte grupper også understøttes gennem øvrige politikker og planer, som er forankret i andre 
fagudvalg. Det handler om at en stor del af socialt udsatte borgere har komplekse problemstillinger, der er 
tæt forbundet til forhold såsom helbred, bolig, beskæftigelse og økonomi, og derfor modtager en bred vifte af 
ydelser og indsatser på tværs af forskellige sektorer. 

Nedenstående figur illustrerer handleplanens sammenhæng og snitflader til øvrige planer og politikker og 
understreger vigtigheden af et fortsat fokus på at styrke samarbejdet med andre forvaltninger og sektorer, 
herunder beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og Region Hovedstaden.

Udsattepolitikkens mål bliver eksempelvis udmøntet gennem et vedvarende fokus på at styrke tilknytningen 
til arbejdsmarkedet via etablering af fremskudt sagsbehandlere, som skal støtte udsatte grupper i at få bedre 
fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.
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Andre vigtige indsatsområder, der har betydning for udsatte borgere er store dele af det forebyggende 
arbejde i Frederiksberg Kommune, hvor der sættes ind før problemerne vokser sig store og eskalerer. Her er 
”Strategi og indikatorer for den socialt bæredygtige by” en central politik, som gennem det boligsociale 
arbejde forebygger social udsathed. Også ”Unge godt på vej” og ”Sammenhængende børnepolitik” har fokus 
på at sætte tidligere ind og forebygge at sårbare unge havner i socialt udsathed. 

I afsnit 4 uddybes udsattepolitikkens sammenhæng med øvrige politikker og planer, herunder hvordan de 
øvrige forvaltninger arbejder med konkrete tiltag, som direkte understøtter udsattepolitikkens mål. 

2 Handleplanens målsætning og målgruppe

I dette afsnit beskrives udsattepolitikkens målsætninger og målgruppernes udfordringer og behov.

Målsætning
Udsattepolitikken står på Frederiksbergstrategien og dens værdigrundlag om livskvalitet i hverdagen, plads 
til alle og mulighed for at være en del af fællesskabet. Den bygger på grundprincipperne om mangfoldighed, 
tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab med afsæt i et helhedsorienteret ressourceperspektiv.

Målsætningerne for udsattepolitikken 2019-2022 er, at flere udsatte borgere;

 udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser
 har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere
 er aktive i samfunds-, forenings - og det demokratiske liv
 gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse
 er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet eller tager del i frivillige fællesskaber
 lever i trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer
 møder en helhedsorienteret indsats og sammenhængende overgange
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Indsatserne på udsatteområdet er bygget op om disse mål og der er fastsat fire pejlemærker, der skal sætte 
retning for arbejdet.

Målgruppe
Handleplanens indsatser er målrettet socialt udsatte voksne over 18 år, som modtager hjælp og støtte efter 
serviceloven eller sundhedsloven (for så vidt angår alkoholbehandling) på grund af psykiske vanskeligheder 
eller særlige sociale problemer. Det gælder blandt andet personer som er udfordret af hjemløshed, stof-
misbrug eller alkoholafhængighed eller borgere der har en sindslidelse, eller er i prostitution eller udsat for 
vold i familien. Det at være socialt udsatte omfatter typisk to eller flere af de nævnte udfordringer. 

Udsatte voksne er en meget forskelligartet gruppe af personer. Mange borgere lever med en eller flere af 
ovenstående udfordringer uden det begrænser deres deltagelse i samfundslivet og tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Men de vil typisk være i risikogruppen for marginalisering, diskrimination og social 
udstødelse.

Nærværende handleplan omhandler gruppen af borgere, som er alvorligt udsatte og udfordret af flere 
problemområder. Fremskudt indsats og opsøgende gadeplansteam er eksempler på forebyggende tiltag og 
indsatser for de mest udsatte borgere, som bidrager til en tidligere indsats og koordinerende samarbejde på 
tværs af myndighedsområder. 

Indsatser målrettet borgere som er i risikogruppen for at blive socialt udsat favnes primært af øvrige politikker 
og planer relateret til eksempelvis Børne- og Ungeområdet, Beskæftigelsesområdet, Sundhedsområdet eller 
Den socialt bæredygtige by og dens boligsociale indsatser.

3 Handleplanens indsatser og udviklingsinitiativer 

Afsnittet giver en samlet oversigt over de igangværende indsatser og udviklingsinitiativer. Det er disse tiltag 
som udgør handleplanens fundament og de initiativer som handleplanen tager afsæt i. 

Nedenfor beskrives de konkrete initiativer i forhold til handleplanens målgrupper med fokus på de 
nuværende indsatse, dvs. de mange og ofte lovbestemte indsatser for udsatte borgere, der foregår hver dag 
og/eller har politisk opmærksomhed. Beskrivelsen suppleres med et kort oprids af udviklingsinitiativer, som 
komplementerer de igangværende indsatser. Disse uddybes nærmere i afsnit 5.

Indsatserne er kategoriseret i forhold til de enkelte målgrupper dvs. hjemløse, misbrugere, kvinder i voldelige 
relationer, psykiske lidelser og prostitution, da indsatserne er direkte koblet til målgruppernes specifikke 
problemstillinger. Indsatser, som går på tværs af de enkelte målgrupper opridses i afsnit 3.6

De enkelte indsatser beror på et forarbejde med udredning og visitation for at sikre at borgeren får de rette 
tilbud, f.eks. pædagogisk støtte samt bo- og behandlingstilbud. Udredningen er også udgangspunkt for at 
fastsætte mål for den konkrete indsats. Indsatserne handler i store træk om at støtte socialt udsatte med 
særlige behov med henblik på at udvikle og forbedre personlige færdigheder, øge livskvaliteten og skabe 
social mobilitet. 

3.1 Hjemløse borgere

Frederiksberg Kommunes indsats overfor hjemløse borgere hviler på Housing First princippet. Grund-
opfattelsen i princippet er, at en varig bolig med bostøtte er forudsætningen for, at der kan arbejdes med de 
problemstillinger og udfordringer, som den hjemløse ellers måtte have. 

Frederiksberg Kommune har prioriteret at have en bred vifte af differentierede tilbud til hjemløse i 
kommunens indsats overfor hjemløse. Disse er i tråd med Housing First princippet og de evidensbaserede 
bostøttemetoder samt en rehabiliterende og recoveryorienteret indsats. 



6

3.1.1 Igangværende indsatser 

De konkrete indsatser understøtter flere mål i udsattepolitikken. Samtidig vil opnåelsen af ét mål have stor 
betydning for opnåelsen af de andre mål. Eksempelvis drejer hjemløshed sig ikke kun om at mangle en 
bolig, men falder ofte sammen med en række andre sociale problemstillinger. Misbrug, psykisk sygdom, 
kriminalitet, manglende socialt netværk og ringe tilknytning til arbejdsmarkedet er faktorer som ofte hænger 
sammen med hjemløshed. Centrale indsatser er:

Midlertidige boliger mm. 
På Frederiksberg får udsatte borgere, som står på gaden, mulighed for midlertidigt tag over hovedet i form af 
akutte botilbud så som herberg eller krisecentre, hvor man kan få dækket basale behov og modtage social 
støtte til at komme videre i livet.

Der er 18 akutboliger, som er midlertidige lejligheder med bostøtte, som tilbydes unge og ældre hjemløse 
Frederiksberg borgere, som har behov for et alternativ til herberg. Der er etableret en gadeplanslejlighed, 
som giver det opsøgende Hjemløseteam på gaden et afgørende værktøj i relationsarbejdet med ofte meget 
isolerede og psykisk syge gadesovere. Gadeplanslejligheden kan benyttes af gadesovere i kortere periode til 
at få ro på, at få noget søvn, noget at spise og et bad.

For de allermest udsatte borgere, som har svært ved at bo i en ordinær bolig, er der etableret tre skæve 
boliger, Stenhuggerhusene. Det skaber ro omkring de hjemløses situation og giver mulighed for at arbejde 
mere målrettet med de indsatser, som enkelte har behov for.

Handleplan for hjemløse i kulden
Handleplanen indeholder tre trin, der kan iværksættes i en akut situation ved ekstreme kuldegrader, som 
giver mulighed for at etablere op til 8 ekstra akutpladser på herberget Lærkehøjs natvarmestue.

Varige boliger til hjemløse
Med afsæt i Housing First princippet er der løbende fokus på at etablere varige boliger med bostøtte
til kommunens hjemløse. Frederiksberg Kommune har, som en del af rammeaftalen med de almene 
boligorganisationer for 2016 til 2019, lavet en aftale om 45 permanente særboliger, der skal anvises til 
hjemløse borgere. 

Opsøgende arbejde
Kommunens Hjemløseteam udfører opsøgende arbejde og skaber kontakt til de hjemløse Frederiksberg-
borgere, der typisk opholder sig på gaden, er sofasovere eller som benytter sig af herberg. Personalet på 
herbergerne Lindevangen og Lærkehøj har også en afgørende rolle i kontaktetableringen. 

Samarbejde med regionens psykiatriske gadeplansteam
Frederiksberg Kommune har siden 2017 samarbejdet med et psykiatrisk gadeplansteam under Region 
Hovedstadens Psykiatri. Det psykiatriske gadeplansteam laver, i samarbejde med kommunens indsatser på 
hjemløseområdet, opsøgende arbejde på gaden overfor hjemløse med behov for psykiatrisk udredning og 
behandling.

Fremskudt indsats og unge hjemløse
Der er fremskudte sagsbehandlere på social- og beskæftigelsesområdet. Der bygges på denne måde bro til 
kommunens tilbud, og der iværksættes et målrettet og helhedsorienteret tilbud til den enkelte hjemløse. Den 
fremskudte indsats er også koblet til Ungecenteret. Denne er afgørende for at få fat i de udsatte og hjemløse 
unge, der ikke formår at benytte det etablerede system, og som derfor har brug for en håndholdt og 
koordineret indsats. 

Forebyggelse af boligudsættelser
Socialafdelingen har igangsat en mere opsøgende indsats gennem en øget tilstedeværelse i relevante 
boligområder. Indsatsen udvikles med baggrund i erfaringerne fra et projekt i Finsenshave, hvor støtte-
kontaktpersonsordningen i samarbejde med DAB (administrationsselskab) laver opsøgende arbejde overfor 
de borgere, som står overfor en udsættelse. Gældsrådgivning og økonomisk rådgivning for borgere, der 
rammes af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen, er en del af tilbuddet.
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3.1.2 Udviklingstiltag

For at sikre den mest effektfulde behandling af borgere med hjemløseproblematikker afprøves
løbende nye metoder og tilgange. Udover de igangværende indsatser gennemføres der i perioden 2019-
2020 følgende udviklingsindsatser: 

1. Projekt unge hjemløse
2. ATC som indsats for borgere i langvarig hjemløshed med komplekse problemstillinger
3. Styrkelse af den akutte sundheds- og socialfaglige gadeplansindsats (socialsygeplejerske) 
4. Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud 

Udviklingsinitiativerne er nærmere beskrevet i afsnit 5.

3.2 Kvinder i voldelige relationer

Når en kvinde har været udsat for vold i nære relationer, kan hun søge hjælp på et kvindekrisecenter. 
Kvinden kan selv møde op på krisecenteret eller få en henvisning fra en offentlig myndighed, f.eks. 
kommunen. Formålet med indsatsen på kvindekrisecentre er beskyttelse, omsorg og støtte til kvinderne, 
hvor der arbejdes med den enkelte kvindes trivsel og generelle livssituation. 

Indsatsen for kvinder i voldelige relationer handler om at understøtte, at kvinderne bliver klar til at mestre 
livet, få tilknytning til arbejdsmarkedet og klare sig i egen bolig. I tilknytning til opholdet på et krisecenter vil 
der blive sørget for den rette hjælp i form af psykologhjælp til børn og vejledning af den/de voksne i forhold til 
at håndtere opholdet på et krisecenter. 

3.2.1 Igangværende indsatser

De konkrete indsatser understøtter flere mål i udsattepolitikken. Ligesom opnåelsen af ét mål kan have stor 
betydning for opnåelsen af de andre mål. Eksempelvis er kvinder på krisecenter ofte ramt af en række andre 
sociale problemstillinger, eksempelvis lav tilknytning til arbejdsmarkedet. Væsentlige tiltag er:

Specialiseret tilbud
Frederiksberg Kommune har yderligere styrket indsatsen over for kvinder på krisecentre og deres 
medfølgende/hjemmeboende børn i form af tilbud og specialiseret støtte og vejledning fra en familierådgiver
og tilbud om specialiseret psykologbehandling. 

Forebyggelse og fastholdelse i eget hjem - fremskudt indsats
Socialafdelingen har fremskudt sagsbehandling ved at arbejde opsøgende på kvindekrisecentre for at støtte 
borgere fra Frederiksberg til passende tilbud eller en bolig i Frederiksberg Kommune samt sikre en bedre 
overgang fra krisecentret med henblik på at forhindre, at kvinden vender tilbage til krisecentret.

Kvalitetsløft
Socialafdelingen arbejder med kvalitetsløft i indsatsen over for voldsramte kvinder. Kvalitetsløftet består i 
udvikling af mere standardiserede arbejdsgange, herunder hurtig kontakt til de kvinder, som tager ophold på 
et krisecenter og tilbud om at få udarbejdet en social handleplan, som har fokus på integration i 
hverdagslivet efter endt ophold. Der arbejdes blandt andet målrettet med bolig, økonomi, sundhedsvæsen, 
dagtilbud og uddannelse og beskæftigelse.

Der iværksættes ikke specifikke udviklingstiltag. 

3.3 Borgere i misbrug

Der er i handleplanen alene fokus på mennesker med et problematisk forbrug af rusmidler, der kan siges at 
være socialt udsatte. Det vil sige personer, der har komplekse sociale problemer, og hvor misbruget kun er 
en af flere faktorer, der medfører, at en person befinder sig i en udsat situation.
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Indsatser for borgere, der er dobbeltbelastede med samtidigt misbrug og psykisk sygdom, er beskrevet 
under afsnit 3.4 vedr. borgere med svær psykisk sygdom. FKRC varetager både myndigheds- og 
behandleropgaverne i rusmiddelbehandlingen. FKRC laver hermed forarbejdet til afgørelsen om behandling, 
udarbejder behandlingsplan og forestår selve behandlingen. 

3.3.1 Igangværende indsatser

De konkrete indsatser understøtter flere mål i udsattepolitikken. Ligesom opnåelsen af ét mål kan have stor 
betydning for opnåelsen af de andre mål. Eksempelvis er misbrugere ofte ramt af en række andre sociale 
problemstillinger, som lav tilknytning til arbejdsmarkedet og dårligere sundhedstilstand. Centrale indsatser 
er: 

Misbrugsbehandling
FKRCs arbejde er baseret på gældende lovgivning, de nationale retningslinjer på alkoholområdet og den 
sociale stofmisbrugsbehandling samt aktuel bedste viden på behandlingsområdet.

Alkohol- og stofbehandling omfatter medicinske og ikke-medicinske indsatser, der har til formål at reducere 
indtag og følgevirkninger af alkohol og stoffer med udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Indsatsen 
har fokus på at reducere sociale, psykiske og fysiske barrierer for at opnå behandlingsmålene.

Forebyggelse og rådgivning
Rusmiddelbehandlingen i Frederiksberg Kommune rummer også en forebyggelsesindsats og rådgivning, 
herunder tidlig opsporing via frontmedarbejdere. Tidlig indsats i form af forebyggelse og rådgivning  
udmøntes primært fra Sundhedscentret. Den primære forebyggelsesindsats, der udgår fra Sundhedscentret, 
involverer undervisning på ungdomsuddannelser og af frontpersonale (tidlig opsporing). Sekundær 
forebyggelse foregår i form af råd og vejledningssamtaler i FKRC.

Skadesreduktion - koordineret indsats
Det er erfaringen, at en voksende gruppe af borgere med misbrug, både alkohol og stoffer, har svært ved at 
selv at opsøge behandling eller ikke ønsker behandling. FKRC er sammen med relevante parter bl.a. SKP-
teamet og hjemme(syge)plejen i løbende dialog omkring håndtering af henvendelser om og tilbud til denne 
borgergruppe med henblik på at reducere risikoen for en yderligere social deroute.

Værested
Under FKRC hører desuden værestedet Roskildevej, der på baggrund af visitation tilbyder samvær, omsorg 
mv. for borgere med misbrugsproblemer. Værestedet tilbyder, som en del af behandlingen på FRKC, 
ugentligt socialt samvær for borgere, der er ved at have afsluttet deres behandlingsforløb.

3.3.2 Udviklingstiltag 

For at sikre den mest effektfulde behandling af borgere med rusmiddelsproblematikker afprøves
løbende nye metoder og tilgange. Udover igangværende indsatser gennemføres der i perioden 2019 -2020 
følgende indsatser: 

5. Alternative plejeboliger
6. Udvikling af og implementering af Frederiksberg U-turn model
7. Tidlig tilbud om specialiseret udredning og behandling i døgnregi og styrkelse af den kommunale 

behandling af borgere med dobbeltbelastning

Indsatserne er nærmere beskrevet i afsnit 5.

3.4 Borgere med psykiske lidelser

Frederiksbergs Kommunes indsatser omfatter de borgere med psykiske lidelser, der er mest udsatte. 
Borgere med psykisk sygdom er imidlertid en bred målgruppe og er ikke per definition udsatte. Derfor spiller 
udvikling af indsatser over for borgere med psykisk sygdom også i høj grad sammen med indsatser og 
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initiativer under andre planer og politikker, såsom ”Den Sociale Masterplan”, ”Beskæftigelsesplanen” og 
”Unge godt på vej”.

Den største del af den sociale indsats for udsatte borgere med psykiske lidelse leveres gennem bo- og 
aktivitetstilbud, herberger samt gennem støtte-kontaktpersonordningen. En del borgere med psykisk lidelse 
med behov for væsentlige kommunale indsatser vil desuden modtage tilbud gennem FKRC i forhold til 
misbrugsbehandling, jævnfør ovenfor. 

3.4.1 Igangværende indsatser

De konkrete indsatser understøtter flere mål i udsattepolitikken. Samtidig vil opnåelsen af ét mål have stor 
betydning for opnåelsen af de andre mål. Eksempelvis er borgere med psykiske lidelser ofte ramt af en 
række andre sociale problemstillinger som lav tilknytning til arbejdsmarkedet eller misbrug. Centrale 
indsatser er:  

Samarbejde med behandlingspsykiatrien og fremskudt indsats
Samarbejdet med behandlingspsykiatrien er centralt for, at borgere med psykisk sygdom oplever 
sammenhængende forløb, der understøtter deres recoveryproces og rehabilitering. Psykiatrien varetager 
behandlingen af borgerne under indlæggelse og ambulant, mens kommunen har ansvar for forebyggelse og 
den sociale- og beskæftigelsesrettede støtte til borgerne. Samarbejdet mellem Frederiksberg Kommune og 
behandlingspsykiatrien understøttes af en samarbejdsaftale, der beskriver samarbejde og snitflader mellem 
Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med henvisning, udredning, behandling og rehabilitering 
af voksne borgere med psykisk sygdom (Partnerskabsaftale med Region Hovedstadens Psykiatri om 
borgere i behandling på Psykiatrisk Center København).

Koordinerende indsatsplan for personer med dobbeltdiagnose 
Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere arbejdet med 
mennesker med en dobbeltdiagnose på tværs af region og kommune. I den koordinerende indsatsplan 
samles de forskellige behandlings- og handleplaner, der er udarbejdet for den enkelte borger, og der laves 
en prioritering af, hvilke mål og indsatser, der for nuværende skal arbejdes med. Denne prioritering foretages 
på et indsatsplansmøde, hvor borgeren, pårørende og relevante fagpersoner deltager.

Særlige tilbud til borgere med dobbeltdiagnose og udadreagerende adfærd
Der er siden april 2017 indgået en national politisk aftale om mennesker med svære psykiske lidelser, et 
samtidigt misbrug og en udadreagerende adfærd, der gør at de ikke kan rummes på de kommunale botilbud. 
På de nye psykiatriske afdelinger kan disse målgrupper i stedet få rehabiliterende, længerevarende 
behandling på typisk mellem 3 og 6 måneder.

Samarbejde og koordination
Der er en gruppe borgere i beskæftigelsessystemet, som har behov for at indgå i kommunens 
ressourceforløb på grund af en psykisk lidelse eller rehabiliteringspotentielle borgere inden
påbegyndelse af et ressourceforløb. Tillige gives der støtte i form af tværgående koordinerende 
sagsbehandlere.

3.4.2 Udviklingstiltag

For at sikre den mest effektfulde indsats over for borgere med psykisk sygdom afprøves løbende nye 
metoder og tilgange. Udover igangværende indsatser gennemføres der i perioden 2019 – 2020 følgende 
indsatser: 

8. Integreret psykiatri for borgere med psykiske lidelser
9. Faste læger på botilbud rettet mod borgere med psykiske lidelser

Indsatserne er nærmere beskrevet afsnit 5. 
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3.5 Borgere der lever et skadeligt liv i prostitution

Borgere i prostitution fortæller ofte ikke om deres prostitution og opsøger sjældent støtte- og hjælpetilbud. 
SSA-området møder i det daglige borgere, som lever et liv i prostitution eller personer, der har en 
prostitutionslignende adfærd, hvor der gives en seksuel ydelse for en modydelse f.eks. et sted at sove, 
betaling af en barregning eller gaver, men hvor der ikke er en eksplicit forudgående aftale om betaling.

Kommunerne har en særlig opgave i at støtte borgere, der ønsker hjælp til prostitutionsophør. Indsatsen 
omfatter generel rådgivningsforpligtelse til at forebygge sociale problemer, at hjælpe borgeren over 
øjeblikkelige vanskeligheder og sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. 

3.5.1 Igangværende indsatser

De konkrete indsatser understøtter flere mål i udsattepolitikken. Ligesom opnåelsen af ét mål kan have stor 
betydning for opnåelsen af de andre mål. Centrale tiltag er:

Flerstrenget indsats
At ophøre prostitution er ofte en proces, der foregår gradvist og over længere tid. Der er som regel flere 
faktorer, der påvirker den enkeltes beslutning om at stoppe med at sælge sex. Prostitution hænger ofte 
sammen med en række andre sociale problemer som misbrug, menneskehandel, senfølger af incest, vold 
eller psykisk sårbarhed. Det er derfor vigtigt, at indsatsen over for prostitution sker i tæt samspil med de 
eksisterende sociale tilbud i kommunen og efter individuel vurdering af borgernes problemstillinger.

Prostitution kan være stigmatiserende for den enkelte, og det kan medvirke til, at prostitution 
hemmeligholdes. Derfor arbejdes der i mødet med borgere i prostitution ud fra en flerstrenget indsats, hvor 
det primære fokus er støtte ud fra en helhedsorienteret socialfaglig tilgang, herunder akuthjælp, brobygning 
og rådgivning og evt. misbrugsbehandling samt skadereduktion.  

Socialstyrelsens Kompetencecenter Prostitution bistår i komplekse sager i form af sparring om relevante 
hjælpetilbud og konkrete udfordringer i f.eks. sagsbehandlingen af kvinder og mænd i prostitution.

Frederiksberg Kommune har en aftale med LivaRehab, som tilbyder behandling og rehabilitering til 
mennesker med skadevirkninger fra prostitution, mennesker der har været udsat for incest, seksuelle 
overgreb og vold.

3.6 Tværgående sociale indsatser og udviklingsinitiativer

En række af de igangværende indsatser er tværgående og omfatter flere af de ovennævnte målgrupper. De 
mest centrale initiativer er beskrevet nedenfor:

3.6.1 Igangværende tværgående sociale indsatser

Strategisk forebyggende indsats for udsatte borgere
De sociale problemer skal løses inden de vokser sig store. Socialafdelingen styrker og udvikler det 
forebyggende arbejde yderligere gennem en mere pro-aktiv og opsøgende indsats, det sker blandt andet 
gennem den fremskudte indsats. Det gælder særligt for unge i udsatte positioner, herunder hjemløse (se 
også afsnit 3.1).

En mere strategisk brug af værestederne er et centralt element i budget 2019, hvor målet er at skabe mere 
sammenhæng mellem værestederne og kommunens øvrige tilbud til udsatte borgere. Initiativet er en del af 
Den Sociale Masterplan.

Forventningen er, at en investering i en kort, pro-aktiv og opsøgende indsats vil træde i stedet for mere 
udgiftstunge indsatser på et senere tidspunkt samt give større livskvalitet for borgerne. 
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Styrket fokus på en koordineret og sammenhængende indsats - fremskudt sagsbehandling
Kompleksiteten i de udsatte borgeres problemstillinger kræver samspil ikke blot på tværs af afdelinger, 
lovgivninger og forvaltninger, men også på tværs af kommuner, regioner og andre parter i kontakt med 
borgere. Derfor er der på Frederiksberg sat fokus på, at understøtte helhedsorienterede indsatser for at 
borgerne skal opleve en koordineret og sammenhængende indsats - både på tværs af de kommunale 
fagområder og på tværs af myndigheder og sektorer. 

Den fremskudte sagsbehandling på social- og beskæftigelsesområdet er eksempler på en forstærket 
indsats, der skal sikre tidligere indsats og mere helhedsorienterede løsninger for borgerne. Den fremskudte 
indsats sker bl.a. på Ungecentret, herberger, krisecenter, boligområder samt på psykiatriområdet, hvor der 
indgået et strategisk samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri om borgere i behandling på 
Psykiatrisk Center København. Det kan f.eks. dreje sig om at koordinere indsatsen til en borger, der 
udskrives fra behandlingspsykiatrien og overgår til kommunal behandling. Samarbejdet kan foregå i forhold 
til den enkelte borger og i faste samarbejdsfora som samordningsudvalg i psykiatrien.

For at sikre trygge sammenhænge i overgangen fra barn til voksen i Frederiksberg Kommune er der et 
Ungekoordinationsudvalg (UKO), som har fokus på overgange og på at sikre den rigtige tilbudsvifte når den 
unge fylder 18 år. Udvalget skal koordinere foranstaltninger for unge 16 -18 årige med særlige behov i 
overgangen mellem Børne- og Ungeområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. 

I Ungecentret arbejdes der målrettet med udsatte unge gennem en sammenhængende ungeindsats med én 
indgang, én kontaktperson og én plan samt et fokus på en mere integreret, sammenhængende og 
helhedsorienteret indsats.

Der arbejdes endvidere på at styrke samarbejdet mellem Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet 
om udsatte ældre borgere.

Strategisk brug af § 18 midler til frivillige sociale indsatser 
Servicelovens §18 sætter de økonomiske rammer for samarbejdet mellem kommuner og frivillige 
organisationer og forpligter kommunerne til at sikre et godt samspil mellem frivillige tilbud og de offentlige 
sociale indsatser målrettet udsatte borgere. Den frivillige indsats understøtter borgeren på forskellig vis, 
blandt andet ved at tilbyde: Brobygning/overgang fra kommunal indsats til en selvstændig hverdag, 
forebyggende støtte og adgang til fællesskaber, der hindrer eller mindsker behovet for kommunal tilknytning 
og et alternativ til borgere, som kommunen ikke har kontakt til.

Fordelingskriterierne for frivillighedsmidlerne er styrket gennem et målgruppefokus og prioriterer sociale 
indsatser målrettet voksne med sindslidelse eller handicap, socialt udsatte, flygtninge samt personer uden 
for eller på kanten af arbejdsmarkedet. 

Udsatteråd 
Udsatterådet skal styrke dialogen med udsatte borgere. Rådet skal være med til at sikre, at de socialt 
udsatte borgeres stemme systematisk inddrages og bidrage til at udvikle og kvalificere indsatser på 
udsatteområdet. 

Frederiksberg Kommunes Udsatteråd blev konstitueret den 18. april 2018. Udsatterådet består af to 
politikere fra Socialudvalget, 7 medlemmer, som enten har personlig eller faglig erfaring med det at være 
udsat, 3 suppleanter samt 6 tilforordnede fra Frederiksberg Kommune.

Udsatterådet har spillet en central rolle i udarbejdelsen af ny udsattepolitik 2019-2022 og nærværende 
handleplan gennem workshops, arbejdsgrupper og dialog. Udsatterådet konsulteres også i konkrete 
initiativer vedtaget i budget 2019, herunder omstilling af værestedsområdet, gadeplansindsatsen målrettet 
socialt udsatte borgere, hvor der ansættes en socialfaglig sygeplejerske samt det sociale frikort. Alle 
indsatser er beskrevet i afsnit 5. 

Udsatterådet har endvidere afgivet høringssvar til flere politikker og initiativer, herunder ny sundhedspolitik, 
integrationspolitik samt ældre- og værdighedspolitikken. Rådet påpeger vigtigheden af at fremme udsatte 
borgeres tilgængelighed og adgang til de etablerede systemer, så de udsatte borgere får det samme ud af 
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tilbuddene, som den øvrige del af befolkningen. Og at det sker gennem særligt tilrettelagte tiltag, som tager 
hensyn til at udsatte borgere ofte ikke selv opsøger tilbuddene.

3.6.2 Udviklingstiltag

For at sikre den mest effektfulde indsats over for borgere med psykisk sygdom afprøves løbende nye 
metoder og tilgange. Udover de nuværende indsatser gennemføres der i perioden 2019-2020 følgende 
indsatser: 

10. Lighed i sundhed for alvorligt udsatte borgere
11. Tandpleje for udsatte borgere
12. Borgerens fælles plan 
13. Det sociale frikort
14. Omstilling af værestedstilbudene 
15. SKP i frivilligt regi efter serviceloven § 82 d
16. Idrætsfælleskaber for udsatte - DM i Ombold 

Indsatserne er nærmere beskrevet afsnit 5. 

4 Handleplanens kobling til øvrige planer og politikker 

Som nævnt i afsnit 1 er indsatsen for udsatte borgere kompleks og vedrører mange forskellige problem-
stillinger og udfordringer i relation til sundhed, uddannelse, misbrug, beskæftigelse og sociale forhold. Det 
betyder også, at flere af udsatteområdets tematikker kan være integreret i andre planer og politikker. Det 
gælder f.eks. udsattepolitikkens mål om at gennemføre en ungdoms- og videreuddannelse eller 
beskæftigelsesrettede indsatser, der øger borgernes adgangen til arbejdsmarkedet, som er forankret i 
”Beskæftigelsesplanen” eller ”Unge godt på vej”.

I nedenstående skitseres sammenhængen med de øvrige fagforvaltninger, politiker og planer, hvor 
udmøntningen af udsattepolitikkens mål også sker. 

Frederiksberg Kommunes sundhedspolitik 
Sundhedspolitikken 2019-2022 er rammen for det brede arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. 
Sundhedspolitikken har 14 mål fordelt på fire indsatsområder, og der er et særligt fokus på at nedbringe 
uligheden i sundheden på Frederiksberg. Blandt andet er der særlig opmærksomhed på, at ikke alle borgere 
benytter sig af de forebyggende tilbud. Det gælder i høj grad udsatte borgere, hvor sundhedstilstanden og 
middellevetiden halter alvorligt efter den øvrige del af befolkningen. 

For sårbare borgere med behov for særlig støtte, udvikles -der løbende tiltag, der henvender sig direkte til 
målgruppen. Det gælder bl.a. rygestopkurser, oprettelse af løbeklub for psykisk sårbare borgere, som drives 
af frivillige trænere med personlige erfaringer på området samt Motion & Mad i meningsfulde fællesskaber 
(Gå- og løbeklub med efterfølgende spisning oprettet i samarbejde med SIND)

Endvidere er der igangsat en fremskudt indsats i Solbjerg Have, hvor sundhedsrådgivere i samarbejde med 
den boligsociale medarbejder afprøver et åbent tilbud til beboere +65 år, som er i en vanskelig livssituation. 
Borgerne får enten rådgivning på stedet eller der aftales et forebyggende hjemmebesøg, hvor sundheds-
rådgiveren besøger beboeren. Indsatsen er baseret på erfaringer fra en fremskudt indsats i 
Godthåbsgården.

I budget 2019 er der også afsat midler til en socialsygeplejerske, som indgår i det opsøgende gadeplans-
initiativ samt midler til at få læger tilknyttet botilbud. Dette er centrale indsatsområder, som skal fremme en 
større lighed i sundhed på Frederiksberg ved at bygge bro mellem den socialfaglige og sundhedsfaglige 
indsats.
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Beskæftigelse 
Frederiksberg Kommune har et stort fokus på beskæftigelse og uddannelse for alle borgere. ”Job i fokus” er 
Frederiksberg Kommunes overordnede strategi på beskæftigelsesområdet, hvor beskæftigelsesindsatsen 
tager afsæt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. Strategien understøttes af f.eks. ”Beskæftigelses-
planen” og planen ”Unge godt på vej”, hvor der målrettet arbejdes på at øge uddannelse og beskæftigelse 
blandt kommunens unge og voksne med afsæt i den korteste vej til arbejdsmarkedet, dvs. hvordan den 
enkeltes kompetencer kan matches med virksomhedernes konkrete arbejdskraftbehov.

Der arbejdes målrettet med udsatte unge gennem en sammenhængende ungeindsats med én indgang, én 
kontaktperson og én plan samt et fokus på en mere integreret, sammenhængende og helhedsorienteret 
indsats. Der er gode erfaringer med de fremskudte indsatser lokalt på Ungecentret, hvor der er tilknyttet to 
sagsbehandlere fra Socialafdelingen. Ligesom der er gode erfaringer med fremskudt indsats og et tæt 
samarbejde med de boligsociale indsatser.

I beskæftigelsesindsatsen arbejdes med en vifte af indsatser, der også understøtter udsatte borgere i at 
komme tættere på arbejdsmarkedet. Virksomhedspraktik, løntilskud og småjobs med ordinære løntimer er 
aktiviteter, der kan føre til stadigt tættere arbejdsmarkedstilknytning – også for borgere på kanten af 
arbejdsmarkedet. Ressourceforløb og fleksjob er ligeledes centrale indsatser til at give udsatte borgere en 
tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder psykisk syge. Endelig er der borgere, hvis arbejdsevne er 
varigt og væsentligt nedsat i en sådan grad, at de skal tilkendes førtidspension.

I budget 2019 er der fokus på udvikling af nye beskæftigelsesindsatser og initiativer for udvalgte målgrupper, 
herunder: voksne på kanten af arbejdsmarkedet, hvor ressourceforløbene skal styrkes, og hvor der fortsat 
skal udvikles nye løsninger, eksempelvis gennem sociale investeringer, for at styrke virksomhedernes 
efterspørgsel efter borgere med job på særlige vilkår. 

Det sociale frikort er ligeledes en central indsats til borgere med eksempelvis misbrug, hjemløshed eller 
psykiske vanskeligheder, som skal hjælpe dem med at få en fod ind på arbejdsmarkedet, på vilkår, udsatte 
borgere kan leve op til. 

Unge og uddannelse 
Den brede ungeindsats har gennem de sidste år haft politisk høj prioritet i Frederiksberg Kommune, hvilket 
afspejles i den strategiske prioritering af ungeindsatsen. Ambitionen er, at flest mulige unge skal gennemføre 
mindst én ungdomsuddannelse, da det i vid udstrækning er en forudsætning for at klare sig godt videre i livet 
og er et vigtigt skridt på vejen til varig beskæftigelse. Ungeindsatsen er samlet i Ungecentret. Centret er 
tværfagligt og den unge kan her få vejledning og rådgivning om uddannelse, job og sociale forhold, og der 
samarbejdes tæt med misbrugscentret, sundhedscentret, boligsociale medarbejdere mv. Ungecentret har en 
lang række forskellige tilbud om indsatser for unge, der har brug for ekstra støtte for at komme i, eller 
fastholde, uddannelse eller beskæftigelse. Indsatserne er beskrevet i planen ”Unge godt på vej”. 
Ungecentret er også omdrejningspunktet for en mere koordineret indsats for den enkelte unge.

I Budget 2019 er der fokus på de svageste unge, hvor indsatsen fortsat skal udvikles, således at unge 
fastholdes på den rette vej via en håndholdt beskæftigelses- og uddannelsesindsats i kommunens fælles 
ungecenter. Desuden er der afsat midler til en erhvervsplaymaker, der skal fremme unges valg af 
erhvervsuddannelser.

Børne- ungeområdet
I alle dele af børne- ungeområdet arbejder man proaktivt gennem udviklingstiltag og i driften med særlige 
indsatser ift. udsatte familier, som skal forebygge social udsathed senere i livet og særligt bidrage til at 
knække den negative kurve, hvor der på landsplan ses en forsat tilgang af udsatte unge og hjemløse. 

I Budget 2019 er der en række tiltag som understøtter alle børn og unge på Frederiksberg. Der er afsat 
midler til, at supplere kommunens eksisterende rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge med Headspace. 
Det er en organisation, som tilbyder anonym og gratis rådgivning samt vejledning til børn og unge i alderen 
12-25 år, samt støtte til at finde og bruge andre lokale tilbud. Headspace tager afsæt i ung-til-ung rådgivning.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2017 at iværksætte en udviklingsplan for en tidlig og mere effektiv 
forebyggende indsats for sårbare børn og unge. Resultatet af dette udviklingsarbejde fører nu til investering i 
en omlægning af arbejdsformen i de sociale børnesager efter Herningmodellen. Der ansættes yderligere op 
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til ni socialrådgivere i de kommende år, hvilket giver færre sager pr. medarbejder. Det skal understøtte, at 
der arbejdes målrettet, helhedsorienteret og langsigtet over for børn og unge i udsatte positioner. Målet er, at 
børn og familier hjælpes rettidigt og med den rigtige støtte fra starten – så det kan undgås, at problemerne 
vokser sig store.  

Ungekoordinationsudvalg (UKO) 
Ungekoordinationsudvalget skal sikre trygge og sammenhængende overgange fra ung til voksen. Udvalget 
koordinerer således foranstaltningerne for unge 16-18 årige med særlige behov i overgangen mellem Børne- 
og Ungeområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Familieafdelingen er her en central 
spiller. (Se også afsnit 3.6.1)

Den boligsociale indsats 
I kommunens boligsociale indsatser, som er et centralt projektsport i strategien om Socialt bæredygtig by, 
arbejdes der helhedsorienteret med mange borgere, som lever i udsathed eller er i risiko for at blive udsat. I 
tråd med udsattepolitikken er formålet at klæde borgerne på til at kunne udnytte egne evner i eget liv. Det 
sker blandt andet gennem strukturerede forløb som f.eks., lektiecaféer i lokalområderne, fællesspisning og 
åben rådgivning, eller enkeltstående aktiviteter som f.eks. Street Party eller Frederiksberg Mesterskaberne, 
hvor hele Frederiksberg inviteres med. I alle tilfælde, er der fokus på en inddragelse af lokale aktører, 
frivillige og andre ressourcer for at sikre en bred og mangfoldig gruppe af deltagere. 

Den boligsociale indsats har traditionelt været forankret lokalt i udvalgte boligområder. De seneste år, har 
der dog været særlig fokus på, at brede den boligsociale indsats ud, så den inkluderer hele bydele og gerne i 
samarbejde med det øvrige lokalområde. Formålet har været at inkludere en mere mangfoldig målgruppe på 
tværs af etniciteter og sociale skel. I den boligsociale indsats arbejdes der relationelt og i øjenhøjde. 

Indsatsen er således krumtappen i det brobyggende arbejde mellem borgerne og de mange kommunale og 
øvrige indsatser, der kan understøtte borgerne, herunder udsatte borgere i, at kunne blive i egen bolig, 
fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet og generelt at tage vare på eget liv.

Borgerservice 
Borgerservicecentret yder personlig assistance (hjælp til selvhjælp) til de borgere, som har vanskeligheder 
ved brugen af selvbetjeningsløsninger. 

I budget for 2019 er der fokus på at vejlede og støtte borgere i forhold til kommunale afgørelser m.m. samt 
understøtte borgernes klage- og ankemuligheder gennem etableringen af en uafhængig borgerrådgiver. 
Borgerrådgiveren refererer direkte til Kommunalbestyrelsen.

Kultur og fritid 
På kultur- og fritidsområdet eksisterer en række indsatser, som bidrager til inklusion i fællesskaber på 
forskellig vis. Fritidsguidning og fritidspas er målrettet udsatte børn og unge og har til formål at hjælpe flere 
ud i foreningslivet, idet et aktivt fritidsliv kan bidrage til bedre trivsel og give adgang til nye fællesskaber i regi 
af byens mange foreninger. Ligeledes arbejdes i regi af projektet ”På Kanten af Kulturen” i KU.BE med at 
inkludere unge fra udsatte boligområder i konstruktive fællesskaber, så de via kultur- og fritidslivet kan få et 
mere aktivt og socialt liv. Som del af projektet ”Bevæg Dig For Livet” arbejdes med, at endnu flere borgere 
herunder udsatte målgrupper, som ikke dyrker idræt, bliver idrætsaktive på Frederiksberg. 

Tilsvarende er der siden 2017 gjort forsøg med at fremme socialt udsattes deltagelse i byens kulturliv i regi 
af formidlingsnetværket ”Kulturstilladset” med det formål at inkludere flere i dét oplevelsesfællesskab, som 
kulturoplevelser kan være. Der arbejdes videre med alle initiativerne i 2019. I september 2019 er 
Frederiksberg Kommune desuden vært for DM i gadefodbold for udsatte og hjemløse. Organisationen 
OMBOLD har modtaget midler til afholdelse af mesterskabet fra Kultur- og Fritidsudvalget samt fra 
Servicelovens § 18 midler til understøttelse af idrætsfællesskaber for udsatte og psykisk sårbare.

Udviklingen af byen
Frederiksberg Kommune har vedtaget Frederiksbergstrategien, som er den overordnede strategi for 
udviklingen af byen. Det sker gennem byplanlægningsarbejde og gennem strategisk arbejde samt i 
samarbejde med byen – i dialog med byens borgere og brugere. Målet er at sikre velfungerende, trygge, 
smukke, grønne og bæredygtige rammer for byens liv i tråd med Frederiksbergstrategiens målsætninger. 
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Der er gode erfaringer med at udvikle byområder med særlige udfordringer, f.eks. gennem område-
fornyelsesprojekter. Det er en helhedsorienteret indsats, hvor et område forsøges løftet via fysiske såvel som 
boligsociale og kulturelle tiltag. En hjørnesten i områdefornyelse er inddragelse af lokale aktører, som sikrer 
en forankring af tiltagene og dermed en bæredygtig udvikling. I 2019 arbejdes der videre med modningen af 
områdeudvikling i Finsensvej Vest med fokus på at koordinere fysiske, sociale og kulturelle indsatser i 
området, med forventning om synergi mellem indsatserne og dermed bedre kvalitet i udviklingen af området.

5 Handleplanens udviklingsinitiativer

Dette afsnit uddyber handleplanens udviklingstiltag, som er også opridset i afsnit 3.

Udviklingsinitiativerne rækker udover de igangværende indsatser og den daglige drift. Det er initiativer, som 
hver for sig og i kombination med de igangværende indsatser kan skabe en positiv forandring for borgeren. 
Der indgår her en bred vifte af tiltag, som adresserer aktuelle og presserende behov på udsatteområdet. 
Indsatserne er især koncentreret om følgende områder:

- Styrket sundhedsfokus
- Helhedsorienteret indsats og sammenhængende overgange, herunder tæt samarbejde med andre 

forvaltninger og sektorer
- Samarbejde med civilsamfund

Mange udviklingsinitiativer vil have effekt på flere af udsattepolitikkens syv mål, der i praksis komplementerer 
hinanden. Eksempelvis vil mål 1 om at udnytte egne evner og mestre eget liv være en vigtig forudsætning for 
de øvrige mål i politikken.

Målet om at møde en helhedsorienteret indsats og sammenhængende overgange er i praksis en 
tværgående opgave og flere af udviklingsinitiativerne vil således integrere dette perspektiv i de konkrete 
tiltag. Det handler om at tænke på tværs af fagsiloer, koordinere indsatserne og tilbyde en sammen-
hængende hjælp, som tager udgangspunkt i den enkeltes borgers situation og behov. Det gælder også i 
samarbejdet med Region Hovedstaden. 

Som tidligere nævnt indgår indsatser i andre politikker og planer målrettet udsatte grupper ikke i nær-
værende handleplan. Eksempelvis understøttes hovedparten af udsattepolitikkens mål 4 og 5, som handler 
om at gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse og bidrage aktivt på arbejdsmarkedet gennem 
”Beskæftigelsesplanen” og ”Unge godt på vej”. Her vil udsattepolitikkens mål om en sammenhængende 
indsats samt og tættere samarbejde med andre forvaltninger og sektorer have en vigtig betydning for udsatte 
borgere

Nedenfor beskrives de konkrete udviklingsinitiativer:
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Indsats nr. 1 Projekt unge hjemløse 

Politisk udvalg Socialudvalget

Mål fra 
udsattepolitikken

Indsatsen understøtter følgende mål:
- Udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser
- Møder en helhedsorienteret indsats og sammenhængende overgange

Målgruppe Hjemløse borgere, specifikt unge hjemløse med alvorlige og komplekse 
sociale problemstillinger. 

Videreføres 
indsatsen fra 2018? 

Nej. Udsatterådet har på deres møde den 3.12.2018 fremsat indspil til 
initiativet.

Udfordring De unge hjemløse har udfordringer, som er meget mere alvorlige og har 
langt flere konsekvenser end de udfordringer, som unge i bolig møder. 
Deres hjemløse ungdomsliv risikerer at blive starten på en kort og 
forudsigelig livsbane Der er tale om en målgruppe med komplekse 
problemstillinger, som kan være vanskeligt at komme i kontakt med. 

En del unge har ingen steder at opholde sig om natten. Herberget Lærkehøj 
har oplevet en stigning i antal henvendelser af unge hjemløse mellem 18 – 
25 år til deres akutboliger og må afvise flere unge ansøgere. De unge bor 
hos familie, venner og bekendte. Der er behov for en social indsats og 
støtte til de unge, hvor de kan få et pusterum fra det hektiske liv på gaden, 
få medindflydelse og indgå i sociale fællesskaber og se deres eget 
potentiale. 

Beskrivelse af 
indsatsen

De nationale hjemløsetællinger, viser at der er sket en stigning i antallet af 
hjemløse unge fra 2009 og frem, hvilket viser behovet for et særskilt fokus 
på unge i hjemløshed.

Indsatsen skal undersøge mulighederne for at forbedre tiltag og sikre en 
endnu bedre sammenhængende indsats, som skal støtte alvorligt udsatte 
unge, der ikke har nogen steder at opholde sig.

Der kommer flere ansøgninger fra unge hjemløse til akutboliger end der er 
plads til. Der igangsættes en undersøgelse som tager udgangspunkt i disse 
ansøgninger med fokus på de unges problemstillinger og hvad der sker 
med de unge som ikke får en akutbolig. Der er tale om den gruppe af unge, 
som ofte ikke har andre muligheder end natherberg. 

Succeskriterier og 
forventede resultater

At flere alvorligt udsatte unge i hjemløshed på Frederiksberg modtager en 
virksom indsats, der understøtter at de unge genfinder fodfæste i livet og 
kommer i gang med uddannelse eller job.

Undersøgelsen skal føre til en kortlægning af kommunens udfordringer på 
området med unge hjemløse. Denne skal skabe et vidensgrundlag med 
henblik på at opnå virksomme tilbud til alvorligt udsatte unge.

Samarbejdspartnere Hjemløseteamet under SKP-ordningen
Herberget Lærkehøj og Lindevang

Kontaktperson og 
afdeling Socialafdelingen, Socialchef Flemming Nielsen 
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Indsats nr. 2 ACT som indsats for borgere i langvarig hjemløshed 
med komplekse problemstillinger

Politisk udvalg Socialudvalget

Mål fra 
udsattepolitikken

Indsatsen understøtter følgende mål:
- Udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser
- Er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet eller tager del i frivillige 

fællesskaber
- Lever i trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer
- Møder en helhedsorienteret indsats og sammenhængende overgange

Målgruppe Hjemløse borgere, herunder unge hjemløse med alvorlige og komplekse 
sociale problemstillinger.

Videreføres 
indsatsen fra 2018? 

Ja

Udfordring Over 20 procent af hjemløse Frederiksbergborgere er hjemløse i 1-2 år, 
derudover er 40 procent hjemløse i over to år. Der er tale om en målgruppe 
med komplekse problemstillinger, som kan have vanskeligt ved at følge 
behandlingstilbud i psykiatrien eller på FKRC. På den baggrund er der brug 
for at iværksætte en særlig indsats for denne målgruppe.  

Beskrivelse af 
indsatsen

ACT-indsats og Housing First: Borgeren flytter i egen bolig, hvor han/hun 
modtager støtte og behandling fra et tværgående ACT-team, der kommer 
hjem til borgeren. ACT-teamet består af professionelle indenfor psykiatri, 
misbrugsbehandling, sundhed- og arbejdsmarkedsområdet. Støtten er 
tidsubegrænset og fortsætter, så længe borgeren har et behov. 

Succeskriterier og 
forventede resultater

- At flere borgere i langvarig hjemløshed på Frederiksberg modtager en 
virksom indsats, der understøtter, at borgerne genvinder deres 
funktionsniveau, så de selv mener, at de er i stand til at leve et 
selvstændigt og meningsfuldt liv.

- At den tilpassede indsats/ACT-metoden, som igangsættes understøtter 
progression for borgeren i forhold til de konkrete problemstillinger, som 
borgeren oplever, fx økonomi, netværk, misbrug eller andet.

- At borgeren er motiveret til at arbejde med sine problemfelter.
- At borgeren oplever at modtage den rette støtte, der modsvarer 

kompleksiteten i hans eller hendes problemstillinger.
- At borgen fastholder sin bolig.

Samarbejdspartnere - Fremskudt sagsbehandling både i socialafdeling og jobcenter
- Misbrugsbehandling på FKRC
- Psykiatrien 
- Frederiksberg Kommunes Sundhedscenter 
- Herberget Lærkehøj og Lindevang
- Hjemløseteamet under SKP-ordningen

Kontaktperson og 
afdeling Socialafdelingen, Socialchef Flemming Nielsen
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Indsats nr. 3 Styrkelse af den akutte sundheds- og socialfaglige 
indsats (socialsygeplejerske)

Politisk udvalg Socialudvalget

Mål fra 
udsattepolitikken

Indsatsen understøtter følgende mål:
- Har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere
- Møder en helhedsorienteret indsats og sammenhængende overgange

Målgruppe Hjemløse borgere, specifikt unge hjemløse med alvorlige og komplekse 
sociale problemstillinger. 

Videreføres 
indsatsen fra 2018? 

Ny. Indgår i Budget 2019.

Udfordring Indsatsen understøtter lige adgang til sundhed. Mange af de udsatte borgere 
opsøger ikke selv kommunens sundhedstilbud og bliver ofte ikke behandlet i 
tide. Mange har komplekse behandlingsforløb pga. af kombination af fysisk 
sygdom, et misbrug og en svær social situation. Der betyder at 
behandlingsforløb ofte afbrydes og ender i genindlæggelser. 

Beskrivelse af 
indsatsen

Indsatsen skal supplere den sociale indsats med en sundhedsfagligviden. I 
budget for 2019 er der årligt afsat 0,6 mio. kr. fra 2019 til 2021 til en 
socialfaglig og udekørende sygeplejerske. Socialsygeplejersken skal styrke 
den akutte sundheds- og socialfaglige indsats for udsatte borgere. 

Socialsygeplejersken er udekørende og indgår hermed som en del af 
Hjemløseteamets eksisterende udekørende og opsøgende arbejde på 
gadeplan. Socialsygeplejersken vil tilbyde den enkelte socialt udsatte et 
sundhedstjek samt støtte til at komme videre til det rigtige sundhedsfaglige 
tilbud. Socialsygeplejersken vil således have en afgørende forebyggende 
funktion i forhold til at sikre, at socialt udsatte med en dårlig sundhedstilstand 
hjælpes så tidligt som muligt, til at få den rette behandling og sikre et godt 
behandlingsforløb.

Succeskriterier og 
forventede 
resultater

Det forventes at Socialsygeplejersken vil opnå kontakt til borgere, som er 
vanskelige at nå og at der bygges bro til social- og sundhedsområdet. 

Samarbejdspartnere Herberget Lærkehøj, FKRC, Socialsygeplejersken i Finsenshave, 
Sundhedscenteret og Støtte- og Kontaktpersonordningen.

Kontaktperson og 
afdeling Socialafdelingen, Forstander Niels Henrik Jensen



19

Indsats nr. 4 Øget tryghed og sikkerhed på herberger og botilbud

Politisk udvalg Socialudvalget

Mål fra 
udsattepolitikken

Indsatsen understøtter følgende mål:
-Lever i trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer

Målgruppe Hjemløse borgere, specifikt unge hjemløse med alvorlige og komplekse 
sociale problemstillinger.

Videreføres 
indsatsen fra 2018? Ja. Indgår i Budget 2019.

Udfordring Brugere på herberg og botilbud er ofte udfordret af misbrug, psykisk sygdom, 
dårlig økonomi, kriminalitet og rodløshed. Det kan give spændinger i 
hverdagen når flere brugere skal fungere under samme tag og føre til 
uroligheder og utryghed både blandt brugerne, medarbejderne og 
lokalområdet.

Beskrivelse af 
indsatsen

Der etableres ekstra ressourcer i form af nattevagt tilknyttet natvarmestuen 
på herbergerne Lærkehøj og Lindevang samt en ekstra nattevagt på 
botilbuddet Lioba.

Succeskriterier og 
forventede resultater

Målet er at rumme denne særligt udsatte gruppe borgere og sikre brugere, 
medarbejdere og borgere i lokalområdet føler sig trygge.

Samarbejdspartnere Herbergerne Lærkehøj og Lindevang samt botilbud Lioba.

Kontaktperson og 
afdeling

Socialafdelingen, Socialchef Flemming Nielsen
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Indsats nr. 5 Alternative plejeboliger

Politisk udvalg Socialudvalget

Mål fra 
udsattepolitikken

Indsatsen understøtter følgende mål:
-Udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser
-Har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere
-Lever i trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer
-Møder en helhedsorienteret indsats og sammenhængende overgange

Indsatsen er en del af Den Sociale Masterplan 2017-2020.

Målgruppe Borgere med et misbrug og evt. psykiske sygdomme. 

Målgruppen har behov for en relativ tung sundhedsfaglig plejeindsats, samtidig 
med omsorg og støtte til at genvinde, vedligeholde og udvikle egen funktionsevne. 

Der er tale om en målgruppe, som ikke kan rummes på et almindelige plejehjem, 
da beboerne kan udvise socialt afvigende adfærd, med handlinger styret af 
afhængigheder, der ofte forårsager konflikter ift. gængse normer og 
omgangsformer. 

Borgerne fra Bofællesskabet Mariendalsvej indgår i bruttomålgruppen, idet de har 
sammenlignelige udfordringer med misbrug og psykiske problemstillinger. Disse 
borgere har dog i mindre grad brug for den plejefaglige indsats. 

Videreføres 
indsatsen fra 2018? 

Etableringen af alternative plejeboliger er en ny indsats forankret i Masterplanen 
2017-2020.

Udfordring De generelt bedre sundheds- og livsvilkår for den brede befolkningen, har 
ligeledes skabt en stigende levealder for misbrugere, der, udover at kæmpe med 
de psykiske konsekvenser af et misbrug, også har et tungt plejebehov som følge 
heraf. Dette har ført til behovet og udviklingen af de såkaldte alternative 
plejeboliger.  

Beskrivelse af 
indsatsen

Der etableres alternative plejeboliger på Lioba fra midt 2020. 
Botilbuddet vil umiddelbart rumme 21 pladser, hvoraf 7 pladser udgøres af 
Bofællesskabet Mariendalsvej. Disse tal må ses med et vist forbehold. Pladserne 
oprettes efter § 107 og 108, da der er behov for både midlertidige og 
længerevarende indsatser. 

Succeskriterier og 
forventede resultater

Målet er at rumme denne særligt udsatte gruppe borgere, som ikke kan rummes 
på et almindeligt plejetilbud. Indsatsen har ingen tidsafgrænsning. 

Samarbejdspartnere Der vil blive oprettet samarbejdsflader med psykiatrien, FKRC og 
beskæftigelsesindsatsen.  

Kontaktperson og 
afdeling

Socialafdelingen, Socialchef Flemming Nielsen
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Indsats nr. 6 Udvikling af og implementering af Frederiksberg 
U-turn model

Politisk udvalg Socialudvalget 

Mål fra 
udsattepolitikken

Indsatsen understøtter følgende mål:
- Udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser
- Har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere
- Gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse
- Er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet eller tager del i frivillige fællesskaber
- Møder en helhedsorienteret indsats og sammenhængende overgange

Målgruppe
Borgere med et misbrug, specifikt unge mellem 15 og 25 år, der er udfaldstruet ift. 
uddannelse og arbejde pga. rusmiddelproblematik.

Videreføres 
indsatsen fra 2018? Ja. Projekt er finansieret i perioden 1.7.2017 til 31.12.2019

Indsatsen er projektfinansieret (Satspuljemidler fra Socialstyrelsen) 

Udfordring
Indsatsen er rettet mod:
- Frontmedarbejdere tilbydes undervisning, der klæder dem på til den vanskelige 

samtale og til at sikre tidlig opsporing/forebyggelse af frafald/ udfald og kende til 
”Frederiksberg U-turn”

- Den unge, der pga. rusmiddelproblematik er udfaldstruet skal kende til tilbuddet 
og opleve sig hjulpet til at fastholde tilknytning til uddannelse og arbejde. 

- Den unges forældre tilbydes vejledning og støtte til opgaven med deres unge 
med rusmiddelproblematik.

Beskrivelse af 
indsatsen

- Undervisning af frontmedarbejdere 
- Temadage for frontmedarbejdere o.a. relevante aktører
- Tilbud til de unge om individuelle samtaler, gruppeforløb og aktiviteter i 

Frederiksberg U-turn regi
- Råd, vejledning og gruppetilbud til forældre

Succeskriterier og 
forventede resultater

Flere unge gennemfører uddannelse og får etableret og opretholder tilknytning til 
arbejde. Målene kan ikke forventes aflæselige i projektperioden. En fortsat indsats 
forudsætter en fælles prioritering af indsatsen på Unge-centeret, Familieafdeling, 
Forebyggelsesafdelingen og Socialafdelingen.

Samarbejdspartnere
-Rusmiddelcentret, Socialafdelingen (FKRC) 
-Ungecentret, Arbejdsmarkedsafdelingen 
-Forebyggelsesafdelingen, Sundhedsafdelingen 
-Børn- og ungeområdet, Familieafdelingen

Kontaktperson og 
afdeling

Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC)
Karin Raahauge, centerleder og Ulla Andersen souschef
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Indsats nr. 7 Tidlig tilbud om specialiseret udredning og behandling i døgnregi og 
styrkelse af den kommunale behandling af borgere med dobbeltbelastning

Politisk udvalg Socialudvalget

Mål fra 
udsattepolitikken

Indsatsen understøtter følgende mål:
- Udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser
- Har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere

Målgruppe Borgere med et misbrug og evt. psykiske sygdomme specifikt med samtidig 
belastning af alkohol og psykiatrisk problematik, der ikke kan fastholdes i ambulant 
behandling.

Videreføres 
indsatsen fra 2018? 

Ja. Projektet er igangsat i 2017 og afslutter december 2019 og er finansieret af 
Satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. 

Udfordring Indsatsen skal imødekomme borgere med samtidig alkohol- og psykologisk-
/psykiatrisk problematik, som er vanskeligt at udrede ambulant. Indsatsen retter 
sig mod personer, der opsøger Alkoholrådgivningen med ønske om hjælp i 
relation til alkoholproblematik.

Møder ofte gentagne gange, men magter ikke at møde kontinuerligt.
Målgruppen fremtræder belastet, af samtidig alkohol og personlighedsproblematik, 
der bl.a. kommer til udtryk ved, at de ikke ses at gennemføre behandling i 
ambulant regi.

Beskrivelse af 
indsatsen

Døgnophold på ”Ringgården”, der tilbyder døgnbehandling.
Ringgården huser et kompetencecenter rettet mod denne problematik finansieret 
af Sundhedsstyrelsen.

Succeskriterier og 
forventede resultater

Personer der deltager i døgnbehandlingen på Ringgården formår efterfølgende at 
profitere af hhv. alkohol- og/eller psykiatrisk behandling og fastholde 
behandlingsmål.

Samarbejdspartnere ”Ringgården” og social- og sundhedsfagligt personale på Frederiksberg 
Kommunes Rådgivningscenter FKRC.

Kontaktperson og 
afdeling

Frederiksberg Kommunes Rådgivningsventer 
Karin Raahauge, centerleder FKRC
Lena Andersen afdelingsleder, Alkoholrådgivningen FKRC
Annette Eberhardt afdelingslæge, Alkoholrådgivningen FKRC
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Indsats nr. 8 Integreret psykiatri for borgere med psykiske lidelser

Politisk udvalg Socialudvalget

Mål fra 
udsattepolitikken

Indsatsen understøtter følgende mål:
- Udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser
- Er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet eller tager del i frivillige fællesskaber
- Møder en helhedsorienteret indsats og sammenhængende overgange

Målgruppe Udsatte borgere med psykiske lidelser og komplekse sociale problemer.

Videreføres 
indsatsen fra 2018? 

Ja.

Udfordring Der er i dag ikke tilstrækkelig sammenhæng for borgere med psykiske lidelser, der 
både har indsatser i kommunen og behandlingspsykiatrien (regionen). Der er en 
stigning på nationalt plan af borgere med psykiske diagnoser. Ligeledes kan der 
på nationalt plan registreres stigning i antallet af voksne borgere, der har behov for 
specialiseret støtte efter Serviceloven. Antallet af borgere der modtager 
socialpædagogisk støtte er steget med 17% fra 2014 til 2017 (KL-analyse, 2018).
Derudover er der sket en udvikling i den regionale psykiatri, der går i retning mod 
øget ambulant behandling, kortere indlæggelser og færre sengepladser – også på 
Frederiksberg. 

Det betyder, at borgerne i højere grad end tidligere modtager flere indsatser fra 
kommune, fra region og almen praksis – og behovet for en koordineret og 
integreret indsats er blevet større på et område, hvor borgere med psykiske 
lidelser i forvejen synes, der er for mange ukoordinerede indsatser.

Beskrivelse af 
indsatsen

Der er indgået en politisk godkendt partnerskabsaftale (der løber fra 2018-2022), 
og som sætter rammen for et forpligtende strategisk samarbejde med fokus på 
løbende udvikling og forbedring af den fælles drift. Herunder fokus på at 
samarbejdstiltag skal genere data, der løbende kan give mere viden om hvordan 
det tværsektorielle samarbejde bedst muligt tilrettelægges. 

- Tværgående implementering af netværksmøder for borgere, der både har en 
indsats i regionen og kommunen, og har et behov for koordinering

- Fremskudt indsats i psykiatrien med særligt fokus på indlagte borgere
- Koordinationsforum for psykiatri i SSA , som skal sikre bedre intern 

koordination for borgere med psykiske lidelser og mange kontaktpunkter ind i 
kommunen. 

Succeskriterier og 
forventede resultater

Det overordnede mål er, at voksne borgere med alvorlige psykiske lidelser skal 
opleve en relevant, rettidig og sammenhængende indsats på tværs af regionen og 
hele kommunens social- sundheds- og arbejdsmarkedsområde, som understøtter 
den enkelte borgers rehabilitering.

Denne sammenhæng skal i første omgang sikres via netværksmøder, hvor 
borgeren deltager. Der er opsat følgende succeskriterier for netværksmøder: 
- Netværksmøder er implementeret, hvilket måles ved, at der i 2019 og 2020 er 

afholdt minimum 200 netværksmøder årligt.
- Ved udgangen af 2019 skal 100 % af de fælles borgere, hvor der har været 

anmodet om netværksmøde, have gennemført en netværkssamtale
- Ved udgangen af 2019 skal 100 % af fælles borgere, der har deltager i et 
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netværksmøde, tilkendegive at de har oplevet netværksmøderne som en 
positiv oplevelse.

Samarbejdspartnere Regionen – Psykiatrisk Center København 
Sundhed- og omsorgsområdet samt Arbejdsmarkedsområdet

Kontaktperson og 
afdeling

Socialafdelingen, Flemming Nielsen, Socialchef 
Faglig konsulent i integrereret psykiatri i Socialafdelingen 
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Indsats nr. 9 Faste læger på botilbud rettet mod borgere med 
psykiske lidelser

Politisk udvalg Socialudvalget

Mål fra 
udsattepolitikken

- Har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere

Målgruppe Udsatte borgere med psykiske lidelser. 

Videreføres 
indsatsen fra 2018? 

Ny. Indgår i Budget 2019

Udfordring Mange udsatte borgere opsøger ikke selv kommunens sundhedstilbud og bliver 
ofte ikke behandlet i tide. Mennesker med psykisk sygdom lever i snit 15-20 år 
kortere end andre og har i stigende grad mange og komplekse problemstillinger.

Bedre behandling af den enkelte beboers sygdomme og mere sundhedsfaglig 
rådgivning til personalet skal være med til at rette op på skævheden i 
sundhedstilstanden.
 
Erfaringer med ordningen med fast tilknyttet læge på landets plejecentre, viser, at 
samarbejdet mellem kommunens personale og den faste læge gør, at der opnås 
bedre behandling, pleje og medicinhåndtering af borgerne.

Beskrivelse af 
indsatsen

Ordningen med læger på botilbud skal sikre bedre behandling af den enkelte 
beboers sygdomme og mere sundhedsfaglig rådgivning til personalet.

Der kan være udfordringer med at tiltrække læger til stillingen som læge på 
botilbud. Det undersøges derfor om det er muligt at arbejde med alternative 
modeller, hvor sundhedstilbuddet styrkes på bostedet.

Succeskriterier og 
forventede resultater

En lægeordning vil give borgere i botilbud mulighed for at få en læge, der kommer 
i botilbuddet. Fordelen ved denne ordning er, at borgerne i det pågældende 
botilbud kan vælge en ”huslæge” ligesom personalet i det pågældende botilbud får 
”supervision” af den pågældende læge. Det giver bedre mulighed for at 
understøtte en målrettet indsats, der kan forbedre den enkeltes sundhedstilstand.

Samarbejdspartnere Læge

Kontaktperson og 
afdeling Socialafdelingen, Socialchef Flemming Nielsen
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Indsats nr. 10 Lighed i sundhed for alvorligt udsatte borgere

Politisk udvalg Socialudvalget

Mål fra 
udsattepolitikken Indsatsen understøtter følgende mål:

- Har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere
- Møder en helhedsorienteret indsats og sammenhængende overgange

Målgruppe Udsatte borgere med komplekse problemer.

Videreføres 
indsatsen fra 2018? 

Ny. Udsatterådet har på deres møde den 3.12, 2018 fremsat forslag og indspil til 
initiativet. 

Udfordring Udsatte borgeres helbred er foruroligende dårligt på alle måder. De slås med både 
fysiske og psykiske sygdomme, de har et udbredt misbrug og så er de ofte 
ensomme. De udsatte dør i gennemsnit 17- 19 år tidligere end den øvrige 
befolkning.

Udsatte borgere har generelt vanskeligt ved at gøre brug af de eksisterende 
sundhedstilbud, såvel de kommunale og regionale tilbud. 

Beskrivelse af 
indsatsen

Indsatsen skal undersøge mulighederne for at forbedre tiltag målrettet udsatte 
borgere, der har brug for at blive mødt af professionelle omsorgsgivere og 
sundhedsuddannede, der kan bygge bro til det almindelige sundhedsvæsen og 
som kan sikre, at de udsatte bliver mødt med respekt og forståelse af både det 
somatiske og det psykiatriske sundhedsvæsen.

Centrale fokusområder er: 
- Hvordan det etablerede system kan gøres bedre i forhold til at nå ud til de 
udsatte og herunder se på om kapaciteten bliver udnyttet godt nok? 
- Alternative tilgange til tidlig opsporing og håndholdt indsats, herunder at afdække 
muligheder for samspil med de frivillige organisation og en håndholdt indsats i 
SKP regi. 
 

Succeskriterier og 
forventede resultater

Undersøgelsen har fokus på kommunens udfordringer på området vedr. lighed i 
sundhed. Denne skal skabe et vidensgrundlag med henblik på at opnå egnede 
tilbud til alvorligt udsatte, sådan at de får større gavn af sundhedstilbuddene og at 
deres sundhedstilstand forbedres.

Samarbejdspartnere Sundhedscenteret 

Kontaktperson og 
afdeling

Socialafdelingen, Socialchef Flemming Nielsen
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Indsats nr. 11 Tandpleje for udsatte borgere

Politisk udvalg Socialudvalget

Mål fra 
udsattepolitikken

Indsatsen understøtter følgende mål:
- Har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere
- Er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet eller tager del i frivillige fælleskaber

Målgruppe Udsatte borgere med komplekse problemer

Videreføres 
indsatsen fra 2018? 

Videreføres fra 2017 og afsluttes 2019, idet bevillingen ophører.

Udfordring Indsatsen understøtter lige adgang til sundhed. Mange udsatte borgere kommer 
sjældent til tandlæge og er udfordret af dårlige tænder. 

Et sundt tandsæt kan lette vejen til arbejdsmarkedet, give bedre livskvalitet og 
gøre det nemmere at indgå i sociale relationer. Tandsygdommene påvirker 
livskvaliteten væsentligt bl.a. ved smerter, nedsat tyggeevne og lavt selvværd.

Beskrivelse af 
indsatsen

Mange udsatte borgere har behov for ekstra støtte, hvis de skal benytte tandpleje. 
For at støtte udsatte borgeres muligheder for at leve et sundt liv og hjælpe borgere 
tættere på at være aktivt bidragende på arbejdsmarkedet afsættes midler til 
opsøgende arbejde, ledsagelse og økonomisk støtte, så flere udsatte borgere vil 
benytte tandbehandling. 

Målgruppen for indsatsen er aktivitetsparate borgere. Opgaven udføres i regi af 
SKP ordningen på Christian Paulsens Vej, som skal finde borgere i målgruppen 
for tandprojektet, motivere borgerne til at deltage og følge til tandlæge i hele eller 
dele af behandlingsforløbet.

De udsatte borgere visiteres til tandbehandling og får mulighed for ekstra støtte til 
at benytte tandbehandling. 

Succeskriterier og 
forventede resultater

At flere udsatte borgere får adgang til tandlægebehandling og at de som bliver 
behandlet får et større selvværd med øget livskvalitet og motivation til at indgå i 
sociale relationer og komme ind på arbejdsmarkedet.

Det vurderes at indsatsen har god effekt og det skønnes at med denne udvidet 
indsats vil der være ca. 100 borgere, der kan benytte en privatpraktiserende 
tandlæge med opsøgende indsats og yderligere 50 borgere, som får personlig 
støtte og følgeskab til tandlægen.

Samarbejdspartnere Ydelsescenteret og Socialafdelingen

Kontaktperson og 
afdeling

Socialafdelingen, Socialchef Flemming Nielsen
Arbejdsmarkedsafdelingen, Johnny L. Madsen
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Indsats nr. 12 Borgerens fælles plan 

Politisk udvalg Socialudvalget

Mål fra 
udsattepolitikken

Indsatsen understøtter følgende mål: 
- Udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser
- Møder en helhedsorienteret indsats og sammenhængende overgange.

Indsatsen er en del af Den Sociale Masterplan.

Målgruppe
 
Udsatte borgere med komplekse problemer.

Videreføres 
indsatsen fra 2018? 

Der er tale om en videreføring fra tidligere år idet der sker en løbende udvikling af 
området. 

Udfordring Arbejdet med Borgerens fælles plan er en strategisk indsats i Frederiksberg 
Kommune, som led i arbejdet med kvaliteten og den faglige dybde på det 
voksenspecialiserede socialområde.

Borgerens fælles plan kommer af et ønske om at inddrage borgerne mest muligt i 
indsatserne og sikre en fælles forståelse af borgerens situation på tværs af 
myndighed og udfører. 

Beskrivelse af 
indsatsen

Arbejdet med Borgerens fælles plan er allerede igangsat – herunder:

- Etablering et fælles sprog og et fælles ansvar for dokumentation.
- Arbejdet med ensartede indikatorer til vurdering af borgernes støttebehov.
- Arbejdet med systematisk dokumentation og fast kadence i sagsopfølgning og 

dokumentation.  
- Etablering en platform til helhedsorienteret dokumentation af indsatser.

I 2019 og 2020 vil der være særligt fokus på i endnu højere grad at inddrage 
borgeren i arbejdet med Borgerens fælles plan. 

Succeskriterier og 
forventede resultater

Øget borgerinddragelse: I løbet af 2019 at udvikle borgeradgang til it-systemet – 
så borger selv kan deltage aktivt i vurderingen af eget støttebehov og progression.
 

Samarbejdspartnere Socialafdelingen (både myndighed og udfører)
Jura og Udvikling (Ledelsesinformation)
It-leverandør (systemunderstøttelse – i forhold til borgeradgang)

Kontaktperson og 
afdeling Socialafdelingen, Socialchef Flemming Nielsen
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Indsats nr. 13 Det sociale frikort

Politisk udvalg Socialudvalget

Mål fra 
udsattepolitikken

Indsatsen understøtter følgende mål:
- Udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser
- Er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet eller tager del i frivillige fællesskaber

Målgruppe Udsatte borgere med komplekse problemer.

Videreføres 
indsatsen fra 2018?

Ny

Udfordring At socialt udsatte med lav tilknytning til arbejdsmarkedet blive en del af 
arbejdsfællesskabet på egne vilkår.   

Beskrivelse af 
indsatsen

Det sociale frikort er en 2 årig forsøgsordning som trådte i kraft den 1. januar 
2019. Med frikortet kan socialt udsatte tjene op til 20.000 kr. uden at blive trukket i 
offentlige ydelser. Det sociale frikort åbner således op for nye muligheder for at 
socialt udsatte kan være en del af arbejdsfællesskabet på vilkår, de kan leve op 
til, og tjene egne penge. Det er en forudsætning at jobbet er ordinært og ustøttet.
Det er kommunen som skal visitere borgere til det sociale frikort og egnede jobs 
skal opdyrkes i lokalområdet og aktivt søges af de som har fået mulighed for et 
socialt frikort. De fremskudte sagsbehandlere i Socialafdelingen står for 
visitationen.

Succeskriterier og 
forventede resultater

- At flere socialt udsatte kan få en chance for at blive en del af 
arbejdsfællesskabet på vilkår, som passer til dem, og tjene egne penge

- At visitationen er smidig, hurtig og effektiv og der kan tilbydes passende 
småjobs til de udsatte borgere som kan og vil indgå i det sociale frikort gennem 
samarbejde med jobcenter og virksomheder og foreninger på Frederiksberg.

Samarbejdspartnere Socialafdelingen og Jobcenter 

Kontaktperson og 
afdeling Socialafdelingen, Socialchef Flemming Nielsen 
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Indsats nr. 14 Omstilling af værestedstilbudene 

Politisk udvalg Socialudvalget

Mål fra 
udsattepolitikken

Indsatsen understøtter følgende mål:
- Er aktive i samfunds-, forenings - og det demokratiske liv

Indsatsen er en del af Den Sociale Master Plan.

Målgruppe Udsatte borgere med komplekse problemer.

Videreføres 
indsatsen fra 2018? 

Indgår i Budget 2019

Udfordring Indsatsen understøtter en bedre sammenhæng og koordination mellem de sociale 
tilbud til gavn for borgerne. Flere udsatte borgere er ensomme og socialt isoleret 
og de mangler det netværk og fællesskab, som for mange betyder at de kan 
håndtere hverdagslivet og klare sig igennem livets kriser. 

Beskrivelse af 
indsatsen

Frederiksberg Kommune driver eller yder direkte tilskud til seks væresteder: Café 
Paraplyen, Netværkstedet Thorvaldsen, Flinten, Bakspejlet og Aftenklubben og 
værestedet på Roskildevej. Derudover er der en række andre frivillige tilbud og 
væresteder, som er målrettet borgere og brugere på socialområdet i Frederiksberg 
Kommune. Flere af disse tilbud får støtte via § 18 midler. 

Værestederne henvender sig overordnet til en udsat gruppe af borgere. Tre af 
værestederne har psykisk sårbare som målgruppe, to er målrettet borgere med 
udviklingshæmning og det sidste og sjette værested er til borgere, som er i 
misbrugsbehandling på Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter – her indgår 
værestedet som en del af misbrugsbehandlingen.

Bakspejlet og Aftenklubben flytter i mere moderne rammer på Magneten. Det 
understøtter Magnetens rolle som et multifunktionelt hus og styrker samspillet med 
andre faglige indsatser. Flinten flytter til bedre fysiske rammer på Lioba, bl.a. med 
bedre tilgængelighed. 

Driftstilskuddet til Netværksstedet Thorvaldsen fortsættes i 2019. Fra 2020 vil 
Netværksstedet Thorvaldsen på lige fod med andre aktører og foreninger kunne 
ansøge om midler til frivilligt socialt arbejde under §18-puljen. §18-puljen øges fra 
2020 med den støtte, der hidtil er givet.

Succeskriterier og 
forventede resultater

I Budget 2019 er det besluttet at værestedsområdet fremadrettet indgår i de 
strategiske udviklingsinitiativer i Den Sociale Masterplan, idet der på området kan 
opnås en bedre sammenhæng og koordination mellem de forskellige tilbud til gavn 
for borgerne. 

Samarbejdspartnere Værestederne inddrages og Udsatterådet samt Handicaprådet konsulteres

Kontaktperson og 
afdeling

Socialafdelingen, Socialchef Flemming Nielsen
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Indsats nr. 15 SKP i frivilligt regi efter serviceloven § 82 d

Politisk udvalg Socialudvalget

Mål fra 
udsattepolitikken

Indsatsen understøtter følgende mål:
- Udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser
- Er aktive i samfunds-, forenings - og det demokratiske liv
- Møder en helhedsorienteret indsats og sammenhængende overgange

Målgruppe Udsatte borgere med lettere komplekse problemer.

Videreføres 
indsatsen fra 2018?

Ny

Udfordring Flere udsatte borgere er ensomme og socialt isoleret og de mangler det netværk 
og fællesskab, som for mange betyder at de kan håndtere hverdagslivet og klare 
sig igennem livets kriser. Samtidig findes der mange ressourcer i civilsamfundet 
som kan tænkes ind og være med til supplere kommunens tilbud og hjælpe til at 
løfte udsatte borgere ind hverdagsfælleskabet gennem en håndholdt og individuel 
støtte i hverdagen.  

Beskrivelse af 
indsatsen

Det overordnede mål tager udgangspunkt i at udvikle en ny civilsamfundsindsats, 
der kan tilbyde en tidlig og forebyggende indsats til borgere, som har lettere 
funktionsnedsættelser på baggrund af psykisk sårbarhed og/eller sociale 
problematikker. Borgerne henvises fra Frederiksberg Kommune. 

Indsatsen tager afsæt i Café Paraplyens rammer, men gør også brug af lokale 
aktivitetsmuligheder. Der iværksættes 2 konkrete aktiviteter, som er koordination 
og følgeskab samt hjælp til netværks skabelse.

Indsatsen skal understøtte Serviceloven §82d med sigte på inklusion og 
forebyggelse af udsatte borgere etableret i samarbejde med frivillige sociale 
organisationer, som skal komplementere kommunens tilbud.

Succeskriterier og 
forventede resultater

Flere udsatte borgere vil få en mindre kaotisk hverdag gennem en håndholdt og 
individuel støtte i frivilligt regi, som også vil betyde inklusion i 
hverdagsfællesskaber. 

Samarbejdspartnere Værestedet Cafe Paraplyen

Kontaktperson og 
afdeling

Socialafdelingen, Socialchef Flemming Nielsen
Cafe Paraplyen, Leder Tina Kragh 
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Indsats nr. 16 Idrætsfælleskaber for udsatte - DM i Ombold 

Politisk udvalg Socialudvalget og Kultur og Fritid

Mål fra 
udsattepolitikken

Indsatsen understøtter følgende mål:
- Har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere
- Er aktive i samfunds-, forenings - og det demokratiske liv

Målgruppe Udsatte borgere med komplekse problemer.

Videreføres 
indsatsen fra 2018? 

Ny

Udfordring Udsatte borgere har generelt vanskeligt ved at gøre brug af relevante sports- og 
interessefællesskaber i foreninger og frivillige organisationer. Over 85 % af de 
udsatte føler sig ensomme og deres netværk er væsentlig mindre end resten af 
befolkningen. Det giver risiko for mistrivsel og sårbarhed.

Målgruppen er kendetegnende ved at være præget af massive sociale problemer. 
Der er tale om mennesker ofte på kontanthjælp, der slås med bl.a. misbrug, 
psykiske sygdomme, arbejdsløshed og hjemløshed.

Beskrivelse af 
indsatsen

Indsatsens formål er at give udsatte og hjemløse borgere på Frederiksberg 
mulighed for at dyrke idræt og deltage i idrætsfælleskaber genne åben træning, 
hvor fodboldaktiviteten er tilpasset til socialt udsattes psykiske, fysiske og sociale 
funktionsniveau, for derigennem at:
- Forbedre sundhedstilstanden hos en målgruppe, som har en markant ringere 

sundhedstilstand end befolkningen som helhed.
- Forbedre brugernes sociale netværk samt forebygge og afhjælpe ensomhed
- Reducere misbrug
- Inddrage målgruppen i frivilligt arbejde ved Asfaltligaen og åbne træninger
- Afvikling af DM, som er en to dages fodboldturnering den 21.-22.september 2019 

i hjertet af Frederiksberg på to mobile gadefodboldbaner. Målgruppen er primært 
hjemløse og udsatte med tilknytning til væresteder, misbrugscentre og herberger.

Fodboldaktiviteterne henvender sig mest til de bedst fungerende indenfor denne 
gruppe, men OMBOLD´s gadefodboldaktiviteter henvender sig også til udsatte, 
som ikke har lysten eller de fysiske forudsætninger for at deltage i spillet på 
banen. En del af deltagerne ved OMBOLDS stævner kommer som tilskuere eller 
som frivillige for at hjælpe med at lave kaffe, passe måltavle og andet nødvendigt 
arbejde. Der vil blive gjort en særlig stor indsats for at inddrage udsatte og psykisk 
sårbare Frederiksberg borgere som deltagere og frivillige.

Fodbolden er rammen, men der fokuseres på at skabe fællesskab mellem 
spillerne, der rækker ud over fodboldbanen. 

Succeskriterier og 
forventede resultater

Skabe opmærksomhed og interesse for idræt blandt udsatte, hjemløse og psykisk
sårbare voksne på Frederiksberg. Der foretages opsøgende arbejde på minimum 
10 væresteder, boformer, herberger, misbrugscentre mm. på Frederiksberg med 
henblik på at få institutionerne til at gøre idrætsaktiviteter til en del af tilbudsviften 
overfor deres udsatte borgere og motivere til deltagelse i OMBOLDs Asfaltliga og 
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åbne træninger. Der vil deltage minimum 15 Frederiksbergborgere om måneden i 
aktiviteterne.

Give udsatte, hjemløse og psykisk sårbare voksne på Frederiksberg mulighed for
positive oplevelser og fysisk udfoldelse uden at forpligte sig til medlemskab af en
idrætsforening/fodboldklub.

Skabe synlig og positiv opmærksomhed omkring socialt udsatte gennem afvikling
af en idrætsbegivenhed på en central plads på Frederiksberg.

Samarbejdspartnere OMBOLD er i dialog med lokale sociale foreninger, idrætsklubber og institutioner 
for at for sikre et stort lokalt engagement i organiseringen og afviklingen af 
arrangementet.

OMBOLD har et fortløbende samarbejde med boformen Soltoppen, der sammen 
med OMBOLD stiller trænerressourcer til rådighed til den åbne træning, som 
foregår på Frederiksberg.

OMBOLD har et samarbejde med professionshøjskolen Metropol, der indebærer, 
at fysioterapeutstuderende forebygger og behandler skader en gang om ugen ved 
OMBOLDs åbne træninger i Københavnsområdet.

Kontaktperson og 
afdeling

SSA, Frivillighedskonsulent Mette Møller Nordenholt
Foreningen OMBOLD


