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Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Udsatterådet takker for høringen af forslag til handlingsplan for 
bidrag til FNs verdensmål.

Udsatterådet hilser en handlingsplan for hvordan Frederiksberg Kommune bidrager til FNs verdensmål 
velkommen. Helt overordnet er alle 17 verdensmål relevante for udsatterådet ud fra det perspektiv at alle 
de forhold, der vedrører almindelige mennesker, jo også vedrører udsatte borgere. Vi ser som 
udgangspunkt Udsattepolitikken 2019-2022 og dens handleplan, som grundlaget til at understøtter de 
verdensmål, som er særlige relevante i forhold til udsatteområdet, herunder at skabe sundhed og trivsel 
for alle, mindske uligheden etc.

Når det er sagt vil vi her fremhæve de særlige områder, hvor Udsatterådet ser at verdensmålene kan 
komplementere og løfte indsatser, der allerede gøres på udsatteområdet og byde ind med forslag til hvor 
Frederiksberg kan sætte yderligere ind i det fremadrettede arbejde med at realisere verdensmålene:

Verdensmål # 3 handler om sundhed og trivsel, blandt andet med det formål at sikre et sundt liv for alle 
og fremme trivsel for alle aldersgrupper. 

Socialt udsatte dør gennemsnitligt 19 år tidligere end den øvrige befolkning og 40 pct. af socialt udsatte 
har færre end 20 tænder tilbage. Udsatte lever længere tid med et dårligt helbred og har komplekse 
sundhedsproblemer. Undersøgelser viser også at udsatte har en markant overdødelighed af sygdomme, 
som kan behandles eller forebygges, hvis der var en god kontakt til sundhedsvæsnet. 

Udsatterådet ser her et behov for at handlingsplanen til FNs verdensmål i endnu højere grad har fokus 
på tiltag til at reducere den sociale ulighed i sundhed med øje for socialt udsatte og deres særlige behov. 
Eksempelvis har udsatte grupper generelt en sporadisk eller ingen kontakt til egen læge ofte pga. en 
kaotisk og omskiftelig tilværelse, men også forhold som tidsbestilling og egen betaling til medicin og 
andre behandlinger er så høje, at mange socialt udsatte simpelthen ikke har råd til det. En anden 
barriere er at sundhedsindsatserne bliver mere specialiserede, og at fokus er på, at få patienten 
hurtigere gennem systemet. Det kræver ofte både tid og ressourcer at få de mest udsatte igennem et 
godt behandlingsforløb. Ligesom det kan være en udfordring at sikre sammenhæng i behandlingen 
mellem kommune og region, når det drejer sig om mennesker med en psykisk lidelse og/ eller et 
samtidigt misbrug. 

Udsatterådet ser derfor frem til at Frederiksberg Kommune i arbejdet med at omsætte FNs verdensmål til 
handling, arbejder med en handlingsplan, som indeholder konkrete tiltag til hvordan Frederiksberg i 
højere grad vil nå de allermest udsatte borgere og indrette sundhedstilbud, som er rummelige og 
tilgængelige for socialt udsatte borgere. 
 
Verdensmål # 8 er særligt vedkommende for udsatte borgere i beskæftigelsesregi i forhold til at skabe 
anstændige jobs. 
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Alle bør have mulighed for at deltage i arbejdsfællesskabet med de kompetencer og ressourcer, de har. 
De allermest socialt udsatte er langt fra arbejdsmarkedet, og der er brug for en indsats for at skabe et 
fleksibelt og rummeligt arbejdsmarked. Det sociale frikort er i den sammenhæng en vigtig indsats til at 
komme tættere på arbejdsmarkedet og for give borgeren mulighed for at tjene egne penge.  

Udsatterådet ser her behov for at FNs handlingsplan også har fokus på socialt frikort og på konkrete 
tiltag til hvordan Frederiksberg Kommune kan hjælpe det sociale frikort godt på vej og blive en succes. 
Det handler eksempelvis om at hjælpe udsatte borgere med at finde egnede jobs under ordningen, og 
hvordan virksomhederne kan motiveres til at ansætte udsatte borgere. Frederiksberg Kommune kan 
også her tage et socialt ansvar ved eksempelvis at stille krav i udbud af diverse ydelser til kommunen, 
om at indtænke beskæftigelse for udsatte gennem det sociale frikort. 

Verdensmål #17 handler om at skabe bæredygtig udvikling. 

På socialområdet er de frivillige sociale organisationer vigtige aktører i forhold til at inkludere udsatte 
borgere i positive hverdagsfælleskaber. Udsatterådet ser gerne at handlingsplanen til FNs verdensmål 
har fokus på hvordan civilsamfundet i højere grad kan bringes i spil og inddrages til at inkludere sårbare 
grupper. Vi glæder os her til at bidrage med indspil til konkrete tiltag på baggrund af den workshop, som 
Udsatterådet i fællesskab med forvaltningen skal afholde, som en del af det netop aftalte budget 2020.

På vegne af Udsatterådets brugerrepræsentanter 

v/ formand Michael Brautsch  


