
Til Kommunalbestyrelsen

Brugerrepæsentanterne i Udsatterådets ønsker til Frederiksberg Kommunes budget 2019

Tak til borgmesteren m.fl. for nedsættelse af udsatterådet og tak for den store støtte vi indtil videre har 
fået. Vi begynder at danne os et godt overblik over eksisterende indsatser og udfordringer, selvom vi ikke 
har været på banen så længe. Disse ønsker til budget 2019 bygger på få måneders aktivt arbejde i rådet, 
oplæg fra det landsdækkende Rådet for Socialt Udsatte, oplæg fra de deltagende embedsmænd og 
diverse henvendelser til udsatterådets formand og medlemmer.

Forebyggelse

1. Udsatterådet anser, at Frederiksberg Kommune bør have en mere ambitiøs tilgang til de udsatte 
borgere således, at der reelt kan arbejdes med forebyggelse og fastholdelse af kompetencer. 
Udsatterådet opfordrer til at den forebyggende og tidlige indsats målrettet de unge forstærkes, f.eks. 
i form af en yderligere indsats fra UU-vejlederne. Det handler om at kunne spotte de sårbare unge 
tidligt og sikre gode overgange fra Folkeskole til uddannelse, arbejde og voksenliv. Det er som oftest 
i overgangene, at vi taber nogle af de unge, der savner et ressourcestærkt netværk.

2. Samtidig er der behov for en langvarig stabil indsats, og det virker som om Frederiksberg Kommune 
ikke rykker borgerne i tilstrækkelig grad. Borgerne fastholder sit misbrug længere end nødvendigt, 
mv. Der skal ske en langt mere forebyggende indsats. Det kunne f.eks. ske ved, at den fremskudte 
indsats i kommunen styrkes i forhold til de hjemløse. Udsatterådet bemærker samtidig, at det er flot, 
at der arbejdes med en ambitiøs og styrket indsats på psykiatriområdet.

3. Udsatterådet opfordrer til, at værestedsområdet gentænkes så værestederne bliver kernen i, at leve 
op til sociallovgivningens formålsparagraf om at forebygge problemer tidligere og understøtte den 
enkeltes muligheder for at fastholde kompetencer mv. Det indstilles konkret, at værestedsområdet 
tilføres ressourcer i form af 2 fuldtidsansatte psykologer, der kan supplere den allerede eksisterende 
indsats bl.a. med en indsats i forhold til borgere med ADHD, personlighedsforstyrrelser mv. Det er 
rådets holdning, at der skal forebygges på området, hvis vi på sigt skal hindre at antallet af udsatte 
stiger.

4. Værestedsområdet kunne også blive kernen i et tættere samarbejde med de frivillige tilbud på 
Frederiksberg, hvor flere af udvalgets medlemmer ønsker sig et langt mere forebyggende blik på den 
daglige indsats. Hvordan kan Frederiksberg Kommune f.eks. etablere et ”forværn” til forebyggelse af 
de udsattes problemer i hverdagen. Kunne en yderligere indsats i værestederne danne 
udgangspunkt for en sådan indsats.
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5. Udsatterådet indstiller, endvidere, at indsatsen for at forebygge og behandle det stigende misbrug 
blandt borgerne på Frederiksberg intensiveres således, at Frederiksberg Rådgivningscenter får 
mulighed for, at tage langt flere unge i behandling og endvidere forebygge deres misbrug. Ligesom 
ovenfor ønskes midler til yderligere 2 ansatte hos Rådgivningscenteret.

Boliger

6. Udsatterådet er stærkt betænkelig ved det planlagte salg af kommunale boliger – især dem der 
rummer de mest udsatte borgere i Frederiksberg Kommune. Udsatterådet er bekymret for, at der 
som følge af salget vil ske en stigende huslejebetaling, ligesom vi frygter, der vil ske en 
uhensigtsmæssig fordeling af de udsatte til andre boligområder i Frederiksberg Kommune. De mest 
udsatte er som udgangspunkt også nogle af de mest økonomisk pressede på Frederiksberg. Det må 
som minimum forudsættes, at netop denne gruppe udsatte borgere holdes fri for yderligere udgifter i 
forbindelse med et evt. salg af deres boliger.

7. Udsatterådet indstiller, at der iværksættes en reel indsats med udgangspunkt i ”housing first” i 
Frederiksberg Kommune, dvs. at der stilles det nødvendige antal boliger til hjemløse til rådighed for 
en hurtig og effektiv indsats. Med udgangspunkt i landets største kommuner og det landsdækkende 
Rådet for Socialt Udsatte er flere boliger til målgruppen erfaringsmæssigt den eneste måde, at 
bekæmpe den stigende hjemløseproblematik på. Det betyder, at der hurtigst muligt skal fremskaffes 
yderligere boliger, der er til at betale for de pågældende personer, og at der i forlængelse af dette 
løbende tildeles boliger således, at vi kan bekæmpe den stigende hjemløshed på Frederiksberg.

Væsentlige sociale projekter der står til udløb

8. Der er tidligere givet en årlig bevilling til en sikkerhedsforbedring for nattevagten på Lærkehøj og 
Lioba. Udsatterådet indstiller, at bevillingen bliver permanent for at forebygge konflikter og forebygge 
evt. uro i nabolaget. Det har vist sig, at den ekstra nattevagt har givet langt større tryghed for både 
brugere samt naboer. Det samme gør sig gældende vedr. ”Tryghed i Finsenshave”, som har en 
midlertidig bevilling, der bør gøres permanent.

På vegne af Udsatterådets brugerrepræsentanter

Michael Brautsch
Formand for Frederiksberg Udsatteråd
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