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Høringssvar vedr. Kommuneplan 2021 – Frederiksbergs plan for en bæredygtig by-
udvikling 

 

Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Udsatteråd takker for høringen vedrørende forslag til Kom-
muneplan 2021 – Frederiksbergs plan for en bæredygtig byudvikling.  

For Udsatterådet er det af grundlæggende betydning at Kommuneplanen for 2021 er med til at frem-
tidssikre at Frederiksberg bliver en inkluderende by, hvor der er plads til alle – også til byens socialt 
udsatte.  

Udsatterådet har i høringssvaret valgt at fokusere på to spor, som vi mener der skal til for at løfte 
ambitionen om at Frederiksberg forbliver en social bæredygtig og inkluderende by. Vi savner særligt, 
at der i Kommuneplanen 2021 kommer en større tydlighed i forhold til løsninger, der tilgodeser ud-
satte borgere som en del af byens liv. Udsatte borgere bør i højere grad tænkes ind i udviklingen af 
byen og byrummet, så deres behov på lige fod med andre hensyn, er en del af byudviklingen - 
samtidig med at der selvfølgelig tages hensyn til byens øvrige borgere og forretningsmiljøer.  

Betalige boliger til byens udsatte og sårbare borgere  
Udsatterådet er glad for at Kommunalplanen 2021, som noget nyt, har indtænkt en boligpolitisk di-
mension, der skal understøtte at: ”Frederiksberg fortsat er en blandet by, hvor der er plads til alle, 
og hvor der er boliger for en hver pengepung”.  

Udsatterådet ser at realiseringen af denne målsætning kan blive alvorligt udfordret af, at der på 
Frederiksberg er et stort behov for boliger til udsatte borgere med en lav betalingsevne. Det drejer 
sig eksempelvis om udsatte borgere med misbrugsproblemer, hjemløse eller borgere, som har så 
store psykiske eller fysiske sårbarheder, at de har brug for hjælp. Mange af disse mennesker har 
stadigt vanskeligere ved at få en bolig, som de kan betale på Frederiksberg. 

Udsatterådet ser det derfor som afgørende, at der findes løsninger på, hvordan det er muligt at 
imødekomme behovet for betalelige boliger, hvoraf nogle er udformet til at imødekomme særlige 
behov. De ældre hjemløse har fx typisk meget komplekse problemer og har ofte meget lange ophold 



 

på herberger og forsorgshjem. For at komme videre - og ind i en bolig, er det nødvendigt med en 
bolig som de kan rumme at være i - og som kan rumme dem. De fleste sårbare borgere kan og bør 
integreres i et almindeligt boligmiljø tilknyttet den relevante sociale støtte. 

Dette er også helt i tråd med Udsattepolitikkens indsats overfor hjemløse på Frederiksberg som 
hviler på Housing First princippet, hvor en varig bolig med bostøtte er en forudsætning for, at der 
kan arbejdes med de problemstillinger og udfordringer som den hjemløse måtte have. Udsatterådet 
ser en stabil boligsituation som et vigtigt element i indsatsen, hvis det skal lykkes med at stabilisere 
og forbedre f.eks. psykisk sygdom, misbrug og den udsattes sociale netværk. Boligen og støtten 
giver tilsammen gode grundbetingelser for at kunne skabe en positiv udvikling i forhold til fx psykisk 
sygdom, misbrug, socialt netværk, job, uddannelse mv. 

Set i økonomisk perspektiv er der også mange omkostninger at spare ved at hjemløse hurtigt kom-
mer i egen bolig og dermed undgår dyre opholdspladser på forsorgshjem mm. Samtidig med at det 
skaber et bedre og mere værdigt liv for den udsatte. Det handler om at nedbringe lange ophold på 
herberger og kvindekrisecentre samt andre lignende midlertidige botilbud – og dermed opretholde 
intentionen om ”midlertidighed”, idet der er risiko for at brugerne bliver fastlåst i udsattemiljøet, her-
under at de sociale problemstillinger forværres med et behov for mere omfattende og indgribende 
støtteforanstaltninger.  

Det er derfor centralt at adgangen til betalelige boliger til socialt udsatte indtænkes i Kommuneplanen 
2021 og i et strategisk perspektiv. Det bliver især nødvendigt at afsøge nye muligheder og alternative 
løsninger, så flere udsatte og sårbare borgere kan få deres egen bolig og dermed et værdigt liv.  

Dette perspektiv er også vigtigt for at Frederiksberg vil kunne understøtte FNs verdensmål 11 om 
Bæredygtige byer og lokalsamfund , som bl.a. skal sikre alle adgang til egnede boliger til en over-
kommelig pris og gøre byudviklingen mere inkluderende.  

Byens sociale bæredygtighed  
Det er Udsatterådets vurdering at Frederiksberg Kommune med afsæt i Udsattepolitikken og Den 
Sociale Masterplan har et godt strategisk grundlag, som sikrer at kommunen leverer en bred tilbuds-
vifte, herunder at de nødvendige botilbud er til rådighed – særligt set i lyset af at housingfirst ikke 
nødvendigvis er løsningen for alle og der derfor også vil være behov for nogle mellemstationer på 
vejen i form af botilbud og andre typer boformer. Det er tale om en social indsats og støtte til byens 
udsatte og sårbare borgere, som skal tilpasses udsatte borgers behov og udviklingen af byen.  

Når der i Kommuneplanen 2021 sættes fokus på social bæredygtighed og byen for alle – handler 
det også om at sikre at udsatte og sårbare borgere på Frederiksberg skal kunne føle sig som en del 
af byen - og opleve at de er inkluderet i byens fællesskaber.  

 



 

Mange udsatte borgere lever isoleret, er ensomme og oplever begrænset mulighed for at deltage i 
fællesskaber i byen - ikke fordi de ikke ønsker det, men forudsætningerne kan være vanskelige.  

At sikre social bæredygtighed er noget der må ske i samarbejde på tværs af kommunen, frivillige 
organisationer, civilsamfundet og en række andre aktører. Udsatterådet vil derfor opfordre til at Kom-
munalplanen har fokus på at civilsamfundet i højere grad bringes i spil og inddrages til at inkludere 
sårbare borgergrupper i positive hverdagsfællesskaber. 

Et andet eksempel er det sociale frikort, hvor erfaringerne i kommunen og på landsplan viser, at det 
kræver et stærkt samarbejde mellem sociale organisationer, lokalle virksomheder og kommuner, 
hvis frikortet til socialt udsatte skal lykkes i praksis.   

Udsatterådets brugerrepræsentanter ser frem til at følge arbejdet med Kommuneplan 2021- Frede-
riksbergs plan for en bæredygtig byudvikling.  

På vegne af Udsatterådets brugerrepræsentanter. 

v/ formand Michael Brautsch 
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