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Referat fra Udsatterådets 1. møde i 2020 
Mandag den 13. januar 2020 kl. 13.00 - 15.00 
 
Mødested: Frederiksberg Rådhus, Udvalgsværelse 1 
 
_______________________________________________________________________________ 
Deltagere:  
Socialudvalget: Næstformand, Socialudvalgsformand Flemming Brank, Mette Bang Larsen 
Organisationer, brugergrupper og enkeltpersoner: Formand Michael Brautsch (Sognepræst 
Frederiksberg), Christian Hvidt (Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter, Kim Allan Jensen (Sand 
Hovedstaden), Steen Gormsen og Marina Willems (Det social vaskeri) og Willy Hunborg (Sind).  
Tilforordnede: Flemming Nielsen (Socialchef), Niels Henrik Jensen (Forstander Opgangsfællesskabet 
Finsenshave), og Søren Romar (Forstander, Herbergerne Lærkehøj og Lindevang, KFUK’s Sociale 
arbejde), Jørgen Brorson (Centerleder, Center for Jobindsats), samt Maria-Pia de Palo (Sekretær). 
 
Forfald: Anne-Marie Macdonald, Jessy Regitze Mikkelsen (Startlinjen), Claus Thestrup, ), Ebbe Lorenzen 
(Landsforeningen Livsværk), Irene Harboe Brandt (Teamleder, Frederiksberg Sundhedscenter), Helle 
Østergaard Stisen (Familiechef) 
 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 
 

2. Velkommen til ny formand for Socialudvalget og medlem i Udsatterådet og til de nye 
stedfortrædere v/ Formand Michael Brautsch  
 
Formanden bød velkommen til Flemming Brank, ny socialudvalgsformand (tiltrådt d. 7.10 2019) og til 
rådets to nye stedfortrædere Willy Hundborg , Næstformand i Sind Frederiksberg og Marina Willems 
Leder, Det social vaskeri v. Kirkens korshær.  
 
Socialudvalgsformand Flemming Brank beklagede at fællesmødet med socialudvalget og 
udsatterådet d.d. måtte aflyses - og orienterede om at udvalget vil finde ny dato til i løbet af foråret.   
 
Formanden orienterede også om udsatterådets budgetmøde med borgmesteren og direktionen som 
afholdtes i oktober 2019.  
 
 

3. Valg af ny næstformand v/ Formand Michael Brautsch   
Socialudvalgsformand Flemming Brank blev valgt som ny næstformand og erstatter således 
forhenværende næstformand, Socialudvalgsformand Pernille Høxbro. 
Flemming Brank takkede for valget som næstformand og glæder sig til samarbejdet. 

 

31. januar 2020 
Sagsbeh.:MDP 

 



2 
 

 
 

4. Drøftelse af workshop om hvordan civilsamfundet i højere grad kan bringes i spil og 
inddrages til at inkludere sårbare borgergrupper i hverdagsfællesskaber  
 
Rådet drøftede workshop om frivillige organisationer og inklusion af udsatte, som 
Kommunalbestyrelsen på baggrund af forslag fra Udsatterådet, har afsat midler til i budget 2020 med 
i alt 40.000 kr. Det er Forvaltningen, som står for at afholde workshoppen og Udsatterådet er i den 
forbindelse inviteret til at komme med indspil sammen med andre relevante aktører, herunder 
Frivilligrådet. Workshoppen er målrettet politikere, frivillige organisationer og andre relevante aktører.  
 
Det blev besluttet, at Forvaltningen indkalder til et planlægningsmøde i nær fremtid, hvor også begge 
rådets arbejdsgrupper deltager. Rådet foreslår at workshoppen afholdes ultimo august dette år. 

 
5. Årshjul 2020 - Planlægning af Udsatterådets initiativer og aktiviteter 

 
Rådet besluttede følgende mødedatoer for 2020:  

• Onsdag d. 6. maj  kl 9.00 - 11.00 
• Torsdag d. 27. august kl 14.00 - 16.00 
• Onsdag d. 9. december kl. 10.00 - 12.00 med efterfølgende julefrokost  

 
Derudover inviterede Forvaltningen Udsatterådet til en workshop vedr. Udsattepolitikkens handleplan 
2021 som afholdes onsdag d. 3. juni kl. 9.00 til 12.30. 

Det blev besluttet at Udsatterådets to arbejdsgrupper fortsætter arbejdet og kommer med konkrete 
input til rådets arbejde, herunder til planlægningen af rådets møder mm.  

Det blev besluttet, at der parallelt med rådets møder arrangeres inspirationsbesøg og andre former 
for aktiviteter med henblik på at styrke dialogen med udsatte borgere - og med byen i øvrigt. 
Eksempelvis vil Udsatterådet stille op med ”kaffe og dialog” på herberger, væresteder mm. og stille 
op til eksisterende arrangementer og events i kommunen.   

Rådet drøftede herefter forslag og ideer til aktiviteter for 2020. Der blev taget udgangspunkt i rådets 
særligt prioriterede temaområder, som er: ”Udsatte unge hjemløse” og Lighed i sundhed/integreret 
psykiatri”. Se bilag 1 for konkrete forslag til aktiviteter. 
 
Michael Brautsch slog i den forbindelse fast, at:  
 
”Det er i udsatterådets arbejde vigtigt, at vi kommer godt ud i kommunens forskellige tilbud og taler 
med nogle af de nøglepersoner, der har med vores målgruppe at gøre. Vi har allerede talt om flere 
forskellige muligheder, og jeg håber I løbende vil melde ind til Maria-Pia eller til mig, hvis der er et 
område der skal belyses nærmere, eller hvis der er et godt mødested, hvor vi kan afholde, enten et 
ordinært møde eller måske blot komme forbi og deltage i en aktivitet, som kunne styrke vores viden 
og engagement.” 

Det blev besluttet at formandskabet og forvaltningen, på baggrund af indspil fra mødet, planlægger 
Udsatterådets kommende møder samt opdaterer Udsatterådets aktivitetskalender, som der løbende 
kan justeres på.  
    

 
6. Erfaringsopsamling fra Rådet for Socialt Udsattes netværksmøde for brugerrepræsentanter 

den 5. december 2019 v. Kim Allan Jensen og AnneMarie Macdonald  
Kim Allan Jensen orienterede om det regionale netværksmøde for brugerrepræsentanter, som 
afholdtes den 5.december 2019. AnneMarie Macdonald havde meldt forfald. Kim Allan Jensen gav 



3 
 

udtryk for, at det var et nyttigt møde - og han anså i øvrigt at Frederiksberg Udsatteråd, 
sammenlignet med andre lokale udsatteråd, var godt kørende.        

      
7. Rundt om bordet – dialog og videndeling  

Rådet delte erfaringer og information med mere, herunder bl.a.:  
 
Willy Hundborg rejste opmærksom på tilfælde hvor borgere, som indlægges på psykiatrisk afdeling i 
længere tid, oplever at miste deres bolig pga. manglende betaling af husleje og således bliver 
udskrevet til gaden. Socialchef Flemming Nielsen oplyste, at forvaltningen har fremskudte 
sagsbehandlere og at han vil se på, om der kan sættes ind med administrative procedurer til at 
afhjælpe situationen.      
 
Kim Allan Jensen orienterede om at flere grønlændere oplever at blive sat på integrationsydelser på 
trods af mange års ophold i Danmark. 
 
Flemming Nielsen, socialchef orienterede om at værestedet Flinten er flyttet til Lioba, og at der er 
positive tilbagemeldinger fra brugerne. Han orienterede endvidere om, at der pågår et arbejde med 
en redegørelse om kvalitet i sagsbehandlingen på socialområdet, som forventes at blive fremlagt for 
Socialudvalget i februar.  
 

8. Evaluering af mødet 
Brugerrepræsentanterne tilkendegav at ”formøde” en time før rådets møde var meget nyttig. 
Udsatterådet fortsætter således med dette.     
 

9. Eventuelt 
Steen Gormsen orienterede om et teaterstykke om hjemløse ” Skide fuld af historier” spillet af 
hjemløse selv. Steen er med og står selv på scenen. Teateret spiller til diverse arrangementer og på 
skoler. De spiller bl.a. på Frederiksberg i KUBE den 25.januar 2020.    
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Bilag 1 Forslag til aktiviteter  
 
På udsatterådets møde var der bl.a. forslag om følgende: 
 
Forslag til mødesteder mm: 
- Rådsmøde afholdes hos fremskudte sagsbehandlefere i psykiatrien  
- Rådsmøde afholdes i Finsenshave – fælleshuset 
- Lioba  
- invitere ny borgerrådgiver som gæsteoplæg  

 
Forslag til temaer: 
- hjemløshed, herunder hjemløsetælling på Frederiksberg med fokus på udviklingen og 

inddragelse af konkrete historier/cases (hvem er de som har boet på herberger hele sit liv, hvem 
er de unge osv.)  

- indhentning af erfaringer fra udlandet, eksempelvis housing first (Finland) 
- tidlige forebyggende indsats med fokus på udsatte unge, herunder italesættelse af problemet 

gennem de unge selv, 
- overgange fra barn, ung til voksen – hvor går det galt, hvad kan der læres og hvad skal der 

gøres fremadrettet? 
- nye deleboliger for udsatte unge – hvad er det og er det vejen frem? 
- Frederiksberg Allégården – hvad tilbydes der af indsatser og hvad kan der læres?   
- fokus på efterværn 
- gennemsyn af udsatteområdet; hænger tilbuddene sammen, hvor er der huller, og er tilbuddene 

dækkende 
- opfølgning på udsattepolitikkens handleplan mm     
- kvindekrisecenter: mørketal og tilbudsvifte, herunder forebyggelse og efterværn 
- opsøgende arbejde: behandlersystemet skal ud og møde borgeren, der hvor de er – hvordan?. 
- Inddragelse af den frivillige organisationer: opgaveløsninger hvordan 
 
Inspirationsbesøg og dialog: 
- besøge ”Hellebro” 
- besøge dele-boliger for udsatte unge på Frederiksberg 
- besøge/invitere andre lokale udsatteråd, herunder Københavns kommune 
- besøge væresteder, herberger mm  
- stille op til allerede planlagte arrangementer 

 


