
 

 

 

 

 

 

 

Svar på KBS-spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick. 

  

Spørgsmål 

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.   

Forvaltningens svar 

Spørgsmålene besvares samlet i det følgende. 

Frederiksberg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen, hvori samarbejdet og 

koordinationen mellem parterne omkring den gode løsladelse er fastsat. 

Når en borger står foran løsladelse, udarbejder Kriminalforsorgen som udgangspunkt en handleplan, der 

danner grundlag for en løsladelsessamtale med deltagelse af Kriminalforsorgen, borgeren og 

repræsentanter fra relevante kommunale afdelinger. På løsladelsesmødet afklares og koordineres 

gennem handleplanen borgernes forsørgelsesgrundlag, beskæftigelses- og boligsituation, eventuelle 

misbrugs- eller helbredsproblematikker etc. 

Handleplanen og løsladelsesmødet skaber således rammerne for en struktureret indsats overfor 

borgeren, der står foran løsladelse, og understøtter, at borgeren hjælpes videre på en hensigtsmæssig 

måde. Dette vil forventeligt reducere tilbagefald til ny kriminalitet.  

Efter borgerens løsladelse igangsættes tiltag aftalt i forbindelse med handleplanen og 

løsladelsessamtalen. For unge under 30 år har Frederiksberg Kommunes Ungecenter et internt tilbud for 
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kriminalitetstruede unge, der for manges vedkommende er blevet løsladt fra afsoning.  Tilbuddet består 

typisk af forberedende aktiviteter i forhold til uddannelse eller beskæftigelse.  

For unge under og over 30 år, der er særlig belastede i forhold til kriminalitet, bandetilknytning og 

eventuelt udviser truende adfærd overfor personale og andre borgere, anvender Frederiksberg 

Kommune et tilbud via ekstern leverandør (Tiponi). Dette tilbud har ligeledes fokus på forberedende 

aktiviteter i forhold til uddannelse eller beskæftigelse.  

For borgere med bandetilknytning, men som ønsker at forlade dette miljø, gælder et særligt samarbejde, 

der gennemføres indenfor rammerne af Exit-programmet, hvor Frederiksberg Kommune deltager 

sammen med andre kommuner i hovedstadsområdet, Kriminalforsorgen og Politiet / rocker-bande-

enheden.   

Frederiksberg Kommune har ikke umiddelbart data vedrørende målgruppens størrelse. Dette gør sig 

også gældende i forhold til de samlede kommunale udgifter i relation til målgruppen.  

 

Med venlig hilsen 

 

Henning Daugaard 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør 

  
 


