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Kære David Munis Zepernick,
 
Som svar på dit KBS-spørgsmål om løsladte Frederiksberg-borgere, henvises der til vedhæftede notat fra social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet.
 
 
 
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: 10. juni 2021 10:29
Til: KBS@frederiksberg.dk
Cc: David Munis Zepernick <daze01@frederiksberg.dk>
Emne: KBS-spørgsmål vedr. løsladte Frederiksberg-borgere?
 

Hvordan forholder Frederiksberg kommune sig til borgere hhv. over og under 30 år, der løslades fra fængsel og står uden job og /eller uddannelse?

Hvordan sikrer Frederiksberg kommune, at disse borgere ikke falder tilbage i kriminalitet, men søger mod et liv med arbejde og almindelig
indkomst?
 
Hvilke samarbejdspartnere er der på nuværende tidspunkt i opgaven med at få disse borgere i arbejde, og har kommunen aftale med eksterne
leverandører i forhold til jobskabelsen for disse borgere? (I givet fald hvem?) 
 
Hvor mange borgere har Frederiksberg kommune årligt, som er i målgruppen ex-indsatte eller på vej ud af afsoning?  

Hvor meget udgør kommunens udgift til denne borgergruppe i forhold til job- og aktiveringstilbud ? Forstået således, hvor stor er kommunens udgift
i processen indtil borgeren er i reelt job. 
 
 
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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