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Kære David Munis Zepernick,
 
Som svar på dit KBS-spørgsmål om unges forbrug af hårde stoffer, henvises der til vedhæftede notat fra social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet.
 
Det sene svar beklages.
 
 
Med venlig hilsen

Jane Munch
Fuldmægtig

 
Sekretariatet, Jura
Kommunaldirektørområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38212023
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
 
Fra: David Zepernick <dz@mva.org> 
Sendt: 1. maj 2021 13:08
Til: KBS@frederiksberg.dk
Cc: David Munis Zepernick <daze01@frederiksberg.dk>
Emne: Spm vedr. De Frederiksbergske unges brug af hårde stoffer
 
De seneste dag har der være en del medieomtale af Gentoftes unge mænds store forbrug af hårde stoffer, navnlig kokain. Artiklerne baserer sig bl.a.
på en rapport fra 2020 fra Center for Rusmiddelforskning, som viser at netop de velstillede unge mænds forbrug ligger foruroligende langt over
landsgennemsnittet
De er unge i landets rigeste kommune, og det handler om at vise, at man er »en fandens karl«: Her tager drengene flere stoffer end i resten af landet
(berlingske.dk)
 
På den baggrund ønskes det oplyst,
 

1. Hvad har vi af lokale data, og hvordan ser situationen efter forvaltningens vurdering ud på Frederiksberg? (Har vi, eller er vi ved at få, eller i
risiko for at få, ”nordsjællandske tilstande” på Frederiksberg?)

2. Hvilke forebyggelses- og behandlingstilbud – kommunale, kommunalt støttede eller andre – har vi til unge i risikogruppen?
 

Kind regards / Med vänliga hälsningar / Med venlig hilsen
 
David Munis Zepernick
Head of Business Development and Public Affairs
Medicon Valley Alliance
 
E: dz@mva.org
M: +45 2498 1668
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