
 

 

 

  

 

 

 

 Dato: 02-06-2021 

Sagsnr: 27.25.00-G01-1-21 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 

 

Svar på KBS-spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem David Zepernick. 

 

Spørgsmål 

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 Rusmid-

delforskning, 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 til-
stande” på Frederiksberg?) 

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

 

Forvaltningens svar 

 

Ad 1)  

Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC) og SSPs erfaring med unge på Frederiks-

berg, er at de tendenser, som findes i Nordsjælland, ikke er at finde på Frederiksberg. På Frede-

riksberg møder vores indsatser ikke unge i særlige grupperinger, og det er ikke vurderingen, at 

Frederiksberg er i risiko for at udvikle tilstande, som kan findes i Nordsjælland.  

 

Unge på Frederiksberg bruger Rusmidler. Det fortrukne rusmiddel er alkohol. I forhold til illegale 

stoffer er de meste udbredte stoffer fortsat hash og kokain med en fordeling over de seneste år på 

ca. 2/3 hash og 1/3 kokain. Derefter følger amfetamin, lattergas og GHB. 

 

https://www.berlingske.dk/samfund/de-er-unge-i-landets-rigeste-kommune-og-det-handler-om-at-vise-at-man-er
https://www.berlingske.dk/samfund/de-er-unge-i-landets-rigeste-kommune-og-det-handler-om-at-vise-at-man-er


 

 

Målgruppen af unge, der henvender sig til Frederiksberg Kommunes Rusmiddelcenter – U-Turn er 

bred.  

Det kan være en 15-årig, meget social udsat ung, der i en tidlig alder har debuteret med flere 

forskellige rusmidler. Det kan være gymnasieeleven, der ryger hash, drikker eller tager kokain, og 

hvor stofferne bremser for den almindelige ungdomsudvikling i forhold til uddannelse, familie og 

sociale relationer. 

Det kan være unge, der er i gang med en uddannelse, og det kan være unge, der aldrig er kommet 

i gang med uddannelse, og som bliver hængende i hjælpesystemerne. I øjeblikket har Frederiks-

berg Kommunes Rusmiddelcenter behandlingskontakt til i alt 54 unge i alderen mellem 15 og 24 

år. 8 af disse er unge under 18 år. 

 

Ad 2)  

Frederiksberg kommunes tilbud til unge i risikogruppen for rusmiddelproblematikker, er forankret i 

FKRCs ungeindsats U-turn. Målgruppen for tilbuddet er: 

• Unge i alderen 15-25 år, der er i risiko for at udvikle eller har et behandlingskrævende 

forbrug af stoffer/alkohol.  

• Forældre og øvrige familienetværk til de unge, der bruger rusmidler.  

• Professionelle, der arbejder med de unge.  

 

U-turn kerneindsatser består i korte (anonyme) rådgivningssamtaler, behandling (bl.a. individuelle 

samtaleforløb, gruppe, sport, lægesamtale), forældresamtaler/kurser samt sparring, kurser og te-

madage mm. til professionelle om unge og rusmidler. I Frederiksberg U-turn arbejdes der ud fra et 

helhedsperspektiv. Rusmiddelproblemerne kommer sjældent alene, men hænger tæt sammen 

med de unges generelle trivsel. Der er derfor fokus på hele den unges livssituation, og på at hjælpe 

med løsning de problemer, den unge er fyldt op af og har motivation for at løse. I dette arbejde 

lægges vægt på at inddrage de unges familie og netværk samt relevante samarbejdspartnere, som 

f.eks. sagsbehandlere, mentorer, SKP´er, pædagoger, studievejledere og psykiatri.  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Henning Daugaard 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektør 

 

 

 

 


