
Referat af Frederiksberg Udsatterådsmøde

Mandag den 19. juni 2019 kl. 14.00 - 16.00, FKRC Peter Bangs Vej 26, 3. sal 2000 Frederiksberg

_______________________________________________________________________________
Deltagere:
Næstformand, Socialudvalgsformand Pernille Høxbro (C), Mette Bang Larsen (Ø)
Organisationer, brugergrupper og enkeltpersoner: Formand Michael Brautsch (Sognepræst
Frederiksberg), Christian Hvidt (Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter), Anne-Marie Macdonald 
og Jessy Regitze Mikkelsen (Startlinjen). Tilforordnede: Flemming Nielsen (Socialchef), Niels Henrik 
Jensen (Forstander Opgangsfællesskabet Finsenshave), Irene Harboe Brandt (Teamleder, 
Frederiksberg Sundhedscenter) og Søren Romar (Forstander, Herberget Lærkehøj og Lindevang, 
KFUK’s Sociale arbejde), Jørgen Brorson (Centerleder, Center for Jobindsats), Mette Aaagauge 
(Teamleder, Arbejdsmarkedsafdelingen), Maria-Pia de Palo (Sekretær)
Forfald: Helle Østergaard Stisen (Familiechef),Ebbe Lorenzen (Landsforeningen Livsværk), Claus 
Thestrup, Kim Allan Jensen (Sand Hovedstaden) og Steen Gormsen 

1. Velkomst ved formandskabet
Formand Michael Brautsch bød velkommen og rammesatte mødet.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

3. Introduktion til Frederiksberg Kommune Rådgivningscenter
Leder af Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC), Karin Raahauge gav en orientering om 
FKRC og deres tilbud målrettet personer med problemer med alkohol og/eller stofmisbrug. Centeret 
tilbyder anonym og gratis rådgivning og behandling uden henvisning fra egen læge. 

FKRC har ca. 800 forløb på årsbasis. 95 % er Frederiksberg borgere. Der blev sat særligt fokus på 
Frederiksberg U-turn, som er rettet mod unge. U-turn kombinerer tidlig indsats, rådgivning og behandling 
til unge med et problematisk forbrug af rusmidler. Målgruppen er 15 - 24 årige, hvis tilknytning til 
uddannelse og beskæftigelse er truet på grund af rusmiddelbrug. Der er tre spor i indsatsen: de unge, 
deres forældre og frontpersonale. Der tilbydes gratis åben anonym rådgivning, unge behandling, 
forældre/pårørende tilbud og konsulentfunktion målrettet professionelle med berøring til de unge. Der er 
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tale om en evidensbaseret metode. Fra 2017 til medio juni 2019 har projektet haft 119 unikke forløb. 
FKRC ser flere henvendelser fra unge under 18 år end tidligere. 

4. Temadrøftelse Lighed i Sundhed - Hvordan sikrer vi at socialt udsatte får den hjælp de har brug 
for?

Overlæge Henrik Thiesen, Københavns Kommunes opsøgende SundhedsTeam for hjemløse 
orienterede om deres sundhedsindsats målrettet udsatte. Udsattes sundhedstilstand er fortsat markant 
dårligere end den øvrige befolkning. Københavns Kommunens undersøgelse af udsatte borgeres 
sundhedstilstand viser, at hovedparten ikke har kontakt til egen læge. 

Københavns Kommune har udviklet en vifte af sundhedstilbud målrettet udsatte grupper, som fysisk er 
placeret, hvor de udsatte opholder sig. Der er bl.a. etableret Sygeplejeklinikken Sundholm, hvor man kan 
komme ind fra gaden uden at bestille tid, en tandplejeordning, Sociolancen, Røgtenbus samt 
Stofindtagelsesrummet H17.  Brugerne af tilbuddene har enten fysiske skader og sygdomme eller 
psykiske lidelser og ofte begge dele.

Thiesen ser et fortsat behov for at skabe bedre integrerede sundhedstilbud, herunder at sikre at tilbud er 
tilgængelige for målgruppen. Eksempelvis har Københavns Kommune etableret værelser ovenpå 
sundhedsklinikken på Sundholm, som giver en mulighed for at følge op på borgeren og for en langsom 
udslusning til almen lægepraksis. Der er også etableret samarbejde med private aktører, bl.a. med 
Brugernes Akademi og ProjektUDENFOR, hvor Sundhedsteamet kører med ud til brugerne. 

Sundhedsteamet gør meget ud af at være synlige på væresteder, herberger og andre steder hvor 
udsatte opholder sig. Der afholdes f.eks. fælles sundhedsdage, hvor der tilbydes gratis sundhedstjek, 
hepatitis test mm.. Disse tiltag har en vigtig funktion som brobyggere til det etablerede sundhedssystem.

Thiesen oplyste, at teamet ser flere unge på gaden (24 – 26 årige) end tidligere. De fejler ikke så meget 
fysisk, men de er medtagne. Der ses også flere unge grønlændere, som ikke taler dansk. 

Oplægget blev efterfulgt af spørgsmål og drøftelser. Det bl.a. blev fremhævet at udsatte borgere, ligesom 
andre, også ønsker at leve et sundt liv (SUSY Udsat 2017). Der var endvidere en drøftelse af hvordan 
det somatiske område bedre kan integreres på det sociale område. Ansættelse af socialsygeplejersken i 
2019 og hjemløseteamet blev fremhævet som vigtige tiltag i Frederiksberg. Forvaltningen orienterede 
om, at der er afsat satspuljepenge til ”ansættelse” af en læge på længerevarende botilbud. Det har dog 
på trods af diverse opslag ikke været muligt, at ansætte en læge til opgaven, da ingen søger stillingen. I 
forlængelse af denne drøftelse blev forvaltningen bedt om, at undersøge andre muligheder. 

Udsatterådet besluttede at næste møde (4.9) holdes i Sundhedscentret.  

5. Budget 2020
Udsatterådet har møde med borgmester og direktionen den 5. september om budget 2020, hvor rådet 
kan fremsætte ønsker til budget. 
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Pernille Høxbro, Formand for Socialudvalget orienterede om budget 2020 og de temaområder som er i 
spil til kommende budget 2020 – 2023, herunder finansiering af drift og sekretærbistand til Udsatterådet. 
Flemming Nielsen, Socialchef orienterede om budgetproces og forvaltningens indspil på det sociale 
område. Frederiksberg Kommunes budgetforslag og effektiviseringsforslag offentliggøres på kommunes 
hjemmeside den 20 august. Udsatterådet har mulighed for at sende et høringssvar til 
Kommunalbestyrelsen med frist den 19. august 2019. 

I august (den 23. august) inviteres Udsatterådet til et budgetorienteringsmøde, hvor forvaltningen vil 
orientere om budgetprocessen i Frederiksberg Kommune og sætte fokus på de relevante temaområder, 
som vedrører udsatteområdet.   

Udsatterådet besluttede at udsatterådets to arbejdsgrupper: ”lighed i sundhed” og ”udsatte unge” 
kommer med indspil til formanden som formulerer et høringssvar til budget 2020, hvor Udsatterådet 
tilkendegiver rådets ønsker. 

Endelig var der en drøftelse af hvordan rådets kompetencer bedst muligt sættes i spil, sådan at alle 
medlemmer i rådet oplever, at der er rum og plads til at bidrage - og at der kommer flest mulige vinkler 
på udsatteområdet med. Temaet tages op på et kommende møde. 

6. Gensidig orientering
Pernille Høxbro, orienterede om den nye handleplan for udsattepolitikken 2019 – 2020. Hun opfordrede 
Udsatterådet til at orientere sig i planen, da den giver et godt overblik over indsatser og udviklingstiltag 
på udsatteområdet.

Der var også en orientering om at Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019 har godkendt ændring i 
vedtægter til Udsatterådet, sådan at Socialudvalget beslutter sammensætningen af Udsatterådet og nye 
stedfortrædere. Hidtil har det været Kommunalbestyrelsen, der besluttede dette på baggrund af 
indstilling fra Socialudvalget. Det drejer konkret om ændring af §3 stk. 5 som ændres til følgende:

”Forud for valgperioden opfordres lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner mv. ved offentlig 
annoncering til at indstille medlemmer til Udsatterådet. Socialudvalget beslutter sammensætningen. 
Såfremt der opstår behov for at udpege nye stedfortrædere under rådets funktionsperiode beslutter 
Socialudvalget nye stedfortrædere”.

Flemming Nielsen orienterede om værestedet Flinten, som er flyttet til nye omgivelser i Lioba. De 
foreløbige tilbagemeldinger fra brugerne er, at der er stor tilfredshed med flytningen.

7. Eventuelt
Formanden orienterede om Ombold og DM som afholdes den 20-21. september på Frederiksberg 
Runddel. Ombold er en Nonprofit organisation, der siden 2003 har udviklet et fodboldkoncept, der 
specifikt er målrettet udsatte, som ikke naturligt opsøger almindelige idrætsforeninger.

Ombold har inviteret Udsatterådet til at tage del i arrangement og formanden opfordrede til at rådet tager 
del i begivenheden. Rådet informeres nærmere om mulige aktiviteter efter dialog med Ombold under 
sommeren.
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Formanden orienterede om Brugernes Bazar, som afholdes i Odense den 28. august af det nationale 
Rådet for Socialt Udsatte. Temaet er i år ”Lighed i Sundhed”. Formanden opfordrede rådets medlemmer 
til at deltage. Transportudgifter bliver refunderet. Det aftaltes at deltagere giver besked til sekretær 
Maria-Pia de Palo på mail mapa07@frederiksberg.dk, som koordinerer fællesafgang til Odense.

Jørgen Brorsen, Centerleder, Center for Jobindsats, Arbejdsmarkedsafdelingen orienterede om 
følgende: SIA (Sanktioner i Arbejdsmarkedsafdelingen), hvor der er indgået aftale med Jobcentrets 
interne mentorkorps om at oprette en sanktionsmentor. For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 
gælder særlige retningslinjer for partshøring i forbindelse med udeblivelser fra tilbud eller samtaler. 
Jobcentret skal bl.a. sikre sig at der er forsøgt personligt kontakt til borger inden borger partshøres. Det 
bliver sanktionsmentor opgave at forsøge at få personlig kontakt til borger der skal partshøres pga. 
udeblivelser fra samtaler eller tilbud. Dette forsøges bl. a. ved opringning og/eller besøg på bopæl.    

Ny LAB Lov: Den 01.01.20 træder der en ny beskæftigelseslov i kraft. I forbindelse med lovens 
ikrafttræden kommer der færre og mere enkle proceskrav til bl.a. indholdet i jobsamtaler. Det betyder at 
jobcentrene har mulighed for at tilrettelæge jobsamtalerne bedre og tilpasse indholdet il borgernes 
behov. 

For borgere, som ikke er i stand til at deltage i aktive tilbud, vil jobcentret i særlige tilfælde få en mulighed 
for at udskyde tidspunktet for afgivelse af ret og pligt-tilbuddet. I så fald skal kommunerne overveje, 
hvilke tiltag der skal til for at få borgeren i gang med en indsats, herunder mentorstøtte. 
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