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25. Handleplan for Udsattepolitikken 2021 (med henblik på høring) 

Åbent - 00.15.10-G01-3-18 

Resumé 

Frederiksberg Kommunes Udsattepolitik 2019-2022 udmøntes årligt i en handleplan. Handleplanen har til 
formål at understøtte implementeringen af udsattepolitikkens målsætninger, herunder at sikre sammenhæng 
og koordination i indsatserne. På grund af coronasituationen blev arbejdet med udviklingen af handleplanen 
for 2021 udskudt til 2021. På denne baggrund forelægges med denne sag udkast til én to-årig handleplan for 
2021 og 2022. Den forelægges til godkendelse som grundlag for høring i Udsatterådet. 

Beslutning 

Socialudvalget  
1. godkendte udkast til udsattepolitikkens handleplan 2021-2022 (bilag 1) som grundlag for høring i 

Udsatterådet og 
2. godkendte den videre proces med henblik på godkendelse af den endelige handleplan 2021-2022. 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget 
1. godkender udkast til udsattepolitikkens handleplan 2021-2022 (bilag 1) som grundlag for høring i 

Udsatterådet og 
2. godkender den videre proces med henblik på godkendelse af den endelige handleplan 2021-2022. 

Sagsfremstilling 

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. januar 2019 (pkt.5) Frederiksberg Kommunes Udsattepolitik 2019-
2022. For at udmønte Udsattepolitikken udarbejdes der løbende handleplaner, der er bygget op om 
politikkens målsætninger, og som har til formål at understøtte implementeringen af disse. Dette er således 
også formålet med Udsattepolitikkens handleplan 2021-2022. Se bilag 1. 
 
Socialudvalget besluttede på deres møde den 5. november 2018 (pkt. 110) at Udsattepolitkkens handleplan 
fremover skal udmøntes i etårige handleplaner. Socialudvalget blev på mødet den 10. august 2020 (pkt. 47) 
orienteret om, at de seneste handleplaner for henholdsvis Udsattepolitikken, Handicappolitikken, 
Integrationspolitikken og Sundhedspolitikken grundet coronasituationen, hvor mange aktiviteter på 
henholdsvis socialområdet og sundhedsområdet enten har været udsat eller neddroslet pga. akutte 
prioriteringer, blev forlænget til foråret 2021. Erfaringerne fra coronasituationen er dermed indgået i arbejdet 
med den nye handleplan. Grundet det fremskredne tidspunkt, dækker udkast til Udsattepolitikkens 
handleplan en toårig udmøntningsperionde svarende til de sidste to år af politikkens løbetid, dvs. 2021 og 
2022.  
 
Handleplanens toårige udmøntningsperiode peger på visse fordele, idet der er bedre mulighed for at 
planlægge indsatserne samtidig med, at de konkrete indsatser har bedre tid til at udfolde sig, tilpasse sig og 
vise gode resultater og effekter heraf. Udkast til Udsattepolitkkens nye handleplan bygger på læring og 
erfaringer, som er gjort på udsatteområdet og fra handleplanen 2019-2020. 
 
Udsattepolitikken står på principperne om mangfoldighed, tilgængelighed, inklusion og aktivt 
medborgerskab, og har en ambition om, at alle borgere har mulighed for at bidrage med deres ressourcer. 
Den enkelte borger skal støttes i at håndtere og nedbryde barrierer, der begrænser dem i at bidrage og 
deltage i samfundet på lige fod med andre. I løbet af perioden 2019-2022 er det derfor målet i 
udsattepolitikken, at en større andel af de udsatte borgere: 

 udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser 
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 har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere 

 er aktive i samfunds-, forenings- og det demokratiske liv 

 gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse 

 er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet eller tager del i frivillige fælleskaber 

 lever i trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer 

 møder en helhedsorienteret indsats og sammenhængende overgange.  
 

Indsatserne i udsattepolitikkens handleplan er bygget op om disse mål, som komplementerer hinanden.  
 
Proces for tilblivelse af handleplan  
Udarbejdelsen af handleplanen er sket i dialog med interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder 
Frederiksberg Udsatteråd. Pga. coronarestriktioner og nedlukningen er en planlagt workshop med 
Udsatterådet i efteråret 2020 blev aflyst. I stedet er Udsatterådet på deres møde den 12. januar 2021 
kommet med indspil til handleplanen 2021-2022 og på deres møde den 10. marts 2021 besluttede 
Udsatterådet fokusområder for deres arbejde i 2021. Udsatterådet foreslog følgende områder, som 
væsentlige at have fokus på: 
 

 Covid-19 og afledte konsekvenser for socialt udsatte i forhold til ensomhed og isolation 

 Ambulante og opsøgende indsatser til at nå ud til de udsatte borgere bedst muligt, herunder 
styrkelsen af støtte- og kontaktpersonordningen med henblik på kontakt og at fastholde borgere i 
eget hjem. 

 Øget tilgang til sundhed, herunder tiltag, som skal sikre at udsatte borgere kommer til 
lægebehandlinger, tandlægebesøg mm. 

 Overgange og brobygning inden for det psykiatriske område. 

 Boliger som kan betales af hjemløse samt alternative boligløsninger målrettet udsatte, hjemløse og 
gruppen i risiko for hjemløshed.  

 
Handleplanens opbygning og fokus 
Udgangspunktet for nærværende handleplan er et behov for en bred vifte af indsatser, som dækker 
målgruppens komplekse problemstillinger og deres differentierede behov. Handleplanen 2021-2022 består 
af tiltag, som er bygget op om de enkelte mål i Udsattepolitikken. Indsatserne vil i praksis have effekt på flere 
af Udsattepolitikkens mål. 
 
Udsattepolitikkens handleplan er politisk forankret i Socialudvalget. Nærværende handleplan er ikke en 
udtømmende beskrivelse af alle indsatser målrettet udsatte voksne i Frederiksberg Kommune, da tiltag rettet 
mod socialt udsatte grupper også understøttes gennem kommunens øvrige politikker og planer. Det gælder 
f.eks. særligt Den Sociale Masterplan 2021-2023, der har sit udspring i Udsattepolitikken og 
Handicappolitikken - og som understøtter tankerne bag Bæredygtigt Frederiksberg. Det sker med fokus på 
kernevelfærd og bæredygtighed, både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Masterplanen lægger de spor, 
der sikrer udsatte borgere en plads i byen f. eks. et botilbud, et aktivitets- og samværstilbud, en støtte i egen 
bolig, et integreret bymiljø, en kerneydelse fra kommunen fra myndighed/udfører mm. 
 
Handleplanen beskriver såvel igangværende indsatser som udviklingsinitiativer på udsatteområdet. 
Igangværende indsatser omfatter de mange og ofte lovbestemte indsatser for udsatte borgere, der foregår 
hver dag og/eller har politisk opmærksomhed. Disse suppleres med konkrete udviklingsinitiativer, som skal 
afprøve nye veje i opgaveløsningen.  
 
Beskrivelsen af handleplanens indsatser er opdelt i forhold til handleplanens målgrupper dvs. hjemløse, 
misbrugere, kvinder i voldelige relationer, psykiske lidelser og prostitution, idet der arbejdes med en 
differentieret tilgang, hvor indsatserne er koblet til målgruppernes specifikke problemstillinger. En række 
indsatser vil i praksis være tværgående og berører således flere af målgrupperne i Udsattepolitikken. Det 
handler eksempelvis om den forebyggende indsats, styrket borgerdialog, lighed i sundhed, strategisk brug af 
frivilligmidler mm. Disse tværgående indsatser fremgår i et selvstændigt afsnit. 
 
Nærværende udkast til handleplanen for 2021-2022 afspejler, at der i de forløbene år er sket en udvikling, 
hvor socialområdet er blevet styrket på flere fronter. Der er i forbindelse med budgetaftalen 2021-2022 på 
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socialområdet sket en variggørelse af en række midlertidige bevillinger, der i den forrige handleplan indgik 
som udviklingsinitiativer. Det omfatter bl.a. den fremskudte og håndholdte indsats rettet mod borgere med 
psykiske lidelser, de udsatte unge og voksne hjemløse og sårbare grupper, som medvirker til en styrket 
forebyggelse sådan at udsatte borgere får den rette hjælp i rette tid, inden problemerne vokser sig store. Det 
gælder også en styrket indsats i forhold til at øge lighed i sundhed gennem variggørelsen af en socialfaglig 
sygeplejerske i gadeplansindsatsen samt den opsøgende indsats og støtte til tandpleje målrettet udsatte 
borgere. Dertil kommer, at der i 2020 blev ansat en fast læge tilknyttet FKRC, herbergerne Lærkehøj og 
Lindevangen og Lioba, som var et udviklingsinitiativ i Udsattepolitikkens handleplan 2019 - 2020.  
 
Budgetaftalen 2021-2022 førte endvidere til en variggørelse af flere andre tiltag, der ligeledes indgik som 
udviklingsinitiativer i forrige handleplan, herunder ekstra nattevager på henholdsvis Lærkehøj og Lioba, som 
huser de allermest udsatte borgere. Samtidig er der med omlægningen af samværs- og aktivitetstilbud sket 
en positiv udvikling med brugen af disse tilbud som er med at til afhælpe isolation og ensomhed, herunder 
særligt brugen af Flinten. 
 
I forlængelsen af redegørelsen om kvalitet i sagsbehandlingen på socialudvalgets område er der endvidere 
sat et styrket fokus på borgertilfredshed og dialogen med borgere (SU den 2. marts 2020, pkt. 14 og MAG, 
den 9. marts 2020, pkt. 93). Socialafdelingen har sat ekstra opmærksomhed på at styrke kompetencer og 
kommunikationsværktøjer, som skal bidrage til en god dialog med borgerne. Det arbejdes bl.a. på pjecer og 
informationsmateriale til borgerne, som vil understøtte den gode dialog om sagsbehandlingen (SU den 
21.september 2020, pkt. 64). Dertil kommer, at der er et tæt og formaliseret samarbejde mellem 
borgerrådgiveren og Socialafdelingen.  
 
På denne baggrund indeholder Udsattepolitikkens handleplan for 2021-2022 i alt 10 udviklingsinitiativer, mod 
16 udviklingsinitiativer i tidligere handleplan 2019-2020. I alt 8 udviklingsinitiativer fortsættes og 
videreudvikles. Derudover indgår der 2 nye udviklingsinitiativer, som omhandler styrket forebyggende 
indsats for voldsramte kvinder samt en workshop, der stiller skarpt på, hvordan civilsamfundet i højere grad 
kan bringes i spil, i forhold til at inkludere socialt udsatte i positive hverdagsfællesskaber og afhjælpe 
ensomhed og isolation.  
 
Overordnet set er handleplanens tyngde især på tre temaområder: Hjemløseområdet med et fokus på 
samarbejde på tværs af sektorer, nytænkning af bomuligheder og udvikling af metoder i arbejdet i forhold til 
fastholdelse i bolig, Lighed i sundhed med et særligt fokus på ældre udsatte borgere samt på at styrke 
samarbejde med civilsamfundet i forhold til at få flere udsatte ud af ensomhed og isolation - og ind i positive 
hverdagsfælleskaber. Civilsamfundet er også inddraget som aktiv medspiller i udviklingsinitiativet om socialt 
frikort, med henblik på at hjælpe udsatte borgere til at bruge ordningen.  
 
Disse udviklingstiltag spiller således direkte ind i Udsatterådets ønsker til handleplan. Dertil kommer at 
Integreret psykiatri, efter en variggørelse med budgetaftalen 2021-2022, indgår som en permanent indsats i 
handleplanen. 
 
Videre proces 
Såfremt indstillingen tiltrædes vil proces for høring og endelig godkendelse af Udsattepolitikkens handleplan 
2021-2022 være følgende:  
 

 Den 13. april til 27. april 2021: Høring af udkast til handleplan i Udsatterådet. 

 Den 31. maj 2021: Forelægges socialudvalget Udsattepolitkkens handleplan 2021-2022 med 
høringssvar fra Udsatterådet og forslag til revideret handleplan, til endelig godkendelse. 

 
Det bemærkes, at forvaltningen i løbet af 2021 vil gennemføre en faglig evaluering af Udsattepolitikken 
2019-2022 og dens implementering i indeværende valgperiode, med henblik på at dette kan forelægges en 
ny kommunalbestyrelse/nyt udvalg primo 2022. Dermed vil der være sikret et grundlag for, at en ny 
kommunalbestyrelse vil have et solidt udgangspunkt for en politisk drøftelse af det fremtidige behov for 
politik på området. 

Økonomi 
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Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

Borgmesterpåtegning 

Nej 

Behandling 

Socialudvalget den 12. april 2021 
Socialudvalget den 31. maj 2021 med forelæggelse af Udsattepolitikkens handleplan 2021-2022 med 
høringssvar fra Udsatterådet og forslag til revideret handleplan, til endelig godkendelse. 

Bilag 

 Bilag 1 Udsattepolitikkens handleplan 2021- 2022 
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