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Dato: 18-09-2020 

Sagsnr: 00.00.00-P35-1-18 

 

Referat fra Udsatterådets 2. møde i 2020 

Torsdag den 27. august 2020 kl. 14.00 - 16.00 

Mødested: F86 - Afklaring og beskæftigelse, Finsensvej 86, 5. sal i UNIKA, 

2000 Frederiksberg 

________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 

Socialudvalget: Næstformand, Socialudvalgsformand Flemming Brank, Mette Bang Larsen 

Organisationer, brugergrupper og enkeltpersoner: Formand Michael Brautsch (Sognepræst 

Frederiksberg), Kim Allan Jensen (Sand Hovedstaden), Steen Gormsen, Anne-Marie Macdonald, 

Marina Willems (Det social vaskeri) og Willy Hunborg (Sind) 

Tilforordnede: Flemming Nielsen (Socialchef), Søren Romar (Forstander, Herbergerne Lærkehøj og 

Lindevang, KFUK’s Sociale arbejde), ), Irene Harboe Brandt (Teamleder, Frederiksberg Sundheds-

center), Maria-Pia de Palo (Sekretær) samt Marie El-Nasser (referent). 

Afbud: Ebbe Lorenzen, Helle Østergaard Stisen, Niels Henrik Jensen, Claus Thestrup, Jessy Mikkel-

sen 

Gæster: Tårnby Kommune deltager som observatør: Einer Lyduch (A), Udvalgsformand for  

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Dorthe Hecht (Ø), Udvalgsmedlem i Sundheds- og Omsorgsudval-

get, Malene Nyberg (O), Udvalgsmedlem i Sundheds- og Omsorgsudvalget, Leon Honoré, Handicap- 

og Psykiatrichef og Mikkel Flatau, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Sekretariatschef/ 

Stedfortræder for forvaltningschef 

1. Velkomst v. formandskab 

Formanden bød velkommen til Udsatterådet og til repræsentanterne fra Tårnby Kommune, der del-

tog som observatører. 

Der blev orienteret om, at Claus Thestrup udtræder af Frederiksberg Udsatteråd pga. travlhed. I ste-

det indtræder Steen Gormsen fra stedfortræder til ordinært medlem. 

Formanden orienterede om at han i forbindelse med nedlukningen pga. coronasituationen har været i 

løbende dialog med forvaltningen om håndteringen af corona og de socialt udsatte. Han bad herefter 

socialudvalgsformand Flemming Brank om at uddybe situationen nærmere. 

 

Flemming Brank gav således en orientering om status på udsatteområdet og corona. Der har heldig-

vis ikke været Covid-19-smittetilfælde på institutionerne på udsatteområdet i kommunen. Han under-

stregede også, at forvaltningen har et stort fokus på at håndtere de covid-19-relaterede udfordringer, 

der er nu og i den kommende sæson. 
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2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

3. Erfaringsopsamling på håndteringen af coronakrisen og socialt udsatte - bordet rundt 

Rådet drøftede erfaringer fra nedlukningen, samt hvordan disse erfaringer kan tænkes ind i det  

videre arbejde med at styrke indsatsen for udsatte borgere. 

Generelt blev der givet udtryk for at coronanedlukningen har medført en række konsekvenser for ud-

satte borgere. Mange rammes hårdt af ensomhed og få sociale kontakter og er derfor særligt udfor-

dret af lukning af væresteder, biblioteker mm. Andre har givet udtryk for at de trives bedre med den 

ro og de få kontakter i deres hverdag som situationen har medført. 

Søren Romar orienterede om hvordan situationen har påvirket borgerne på herberget. Det har bl.a. 

betydet at der ofte er mindre kontakt til borgerne og dette kan føre til at det i nogle tilfælde kan være 

vanskeligt at yde samme omsorg som tidligere. Det blev også pointeret, at forvaltningen fremadrettet 

bør tænke i nødberedskab, samt at der kan være fremadrettede problematikker i forhold til håndte-

ring af potentielle smittetilfælde på institutionerne. 

Kim Allan Jensen fremhævede initiativer fra Københavns Kommune, hvor den fremskudte indsats 

har haft gode effekter og er nået ud til borgere, man ikke tidligere har nået, gennem samtaler på ga-

den. Det er endvidere gode erfaringer med at anvende digitale løsninger som fx ”kaffe-snak” via 

Zoom-møder når væresteder og andre sociale mødesteder holder lukket. Det blev således opfordret 

til at tænke mere i værktøjer som sociale medier og platforme, der kan bidrage til at modvirke ensom-

hed for udsatte. 

Formanden opfordrede de to arbejdsgrupper til at tage de indkomne indspil med i det videre arbejde, 

herunder fx at komme med forslag til nye initiativer til den kommende handleplan for udsattepolitik-

ken 2021. 

4. Budget 2021 v. formandskab og Socialchef Flemming Nielsen 

Flemming Nielsen, Socialchef, orienterede om forløbet for budgetproces. Flemming Brank og Mette 

Bang Larsen kommenterede herefter nogle af de enkelte budgetforslag. 

Rådet drøftede efterfølgende budgetforslaget 2021 og deres ønsker til budget. Forud for mødet var 

et udkast til høringsbrevet udsendt. Rådet tilføjede få mindre justeringer og kom med indspil til forbe-

redelsen af budgetmødet med borgmesteren og direktionen den 3.september 2020. 

5. Rundt om bordet – dialog og videndeling 

Brugerrepræsentanterne udvekslede synspunkter og viden med særligt fokus på den nuværende  

situation, hvor ensomhed står som en udfordring for mange udsatte. Det fremgik at mange arrange-
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menter har måtte aflyses, men foreningerne arbejder fortsat på at skabe opmærksomhed om de pro-

blematikker, der er på området. Der arbejdes med at nå ud til ud-satte borgere på nye måder f.eks. 

afholder Det Sociale Vaskeri Kirkens Korshær et musikalsk arrangement den 18. september 2020. 

Michael Brautsch, formand, orienterede om, at Rådet for Social Udsatte har fået ny formand, Vibe 

Klarup. Derudover orienterede han om, at der mandag den 31. august er landspanelsmøde i 

Odense. Landspanelet er et nyt panel bestående af repræsentanter fra lokale udsatteråd. Michael 

Brautsch og Kim Allan Jensen deltager fra Frederiksberg Udsatteråd. Der blev på mødet orienteret 

om programmet for landspanelmødet. 

Der blev udleveret en publikation fra Rådet fra Socialt Udsatte om socialt udsattes muligheder for at 

klage. Publikationen konkluderer, at udsatte borgere sjældent kender deres rettigheder og benytter 

deres mulighed for at klage. Flemming Nielsen, socialchef, orienterede om, at forvaltningen har taget 

initiativ til en møderække med borgerrådgiverne med henblik på at blive endnu bedre til at hjælpe ud-

satte borgere med f.eks. at klage, søge ydelser, mv. 

6. Udsatterådets aktivitetskalender 2020 – Årshjul 2020 

Rådets årshjul og aktivitetskalender blev uddelt og gennemgået af sekretær Maria-Pia de Palo. På 

grund af coronasituationen lader det sig ikke gøre at rådet, på samme vis som før, stiller op til kom-

munens arrangementer med en bod eller besøger væresteder mm. Der er derfor fremadrettet behov 

for at tænke alternative måder at møde udsatte borgere på. 

Pga. coronasituationen er de planlagte workshops om henholdsvis udsattepolitikkens handleplan 

2021 og workshop om hvordan civilsamfundet kan bidrage til at inkludere udsatte grupper i fælleska-

bet, som der blev afsat midler til i budget 2020, udskudt til vinteren. 

Endelig var der forslag om at invitere bogerrådgiveren til Udsatterådets møde og om at afholde det 

kommende udsatterådets møde på Sundholm. 

Formanden opfordrede arbejdsgrupperne til at arbejde videre med de indkomne indspil, herunder at 

komme med forslag til planlægning af udsatterådets møder og aktiviteter. 

7. Evaluering af mødet 

Brugerrepræsentanterne gav udtryk for at formøderne er vigtige. Arbejdsgrupperne gav udtryk for, at 

der kan være behov for en revurdering af, hvilke temaområder der fremadrettet skal sættes fokus på 

herunder, hvordan arbejdsgrupperne organiseres. Dette tages på dags-orden på det kommende 

møde den 9. december 2020. 

8. Eventuelt 

Der blev rejst opmærksomhed på muligheden for, at Udsatterådet kunne inddrages på andre politik-

områder. Flemming Brank, socialudvalgsformand, orienterede om, at Frederiksberg Frivillighedsråd 

har foreslået, at der afholdes et fællesmøde for formænd og repræsentanter fra Frederiksbergs fire 
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råd, herunder Udsatterådet. Dette vil give mulighed for at drøfte og koordinere overlappende områ-

der. Invitation følger. 

Anne-Marie Macdonald meddelte desuden, at hun udtræder af Frederiksberg Udsatteråd. Rådet tak-

kede for godt samarbejde. 


