
 

 

 

 

Kære Flemming Nielsen 

Brugerrepræsentanterne i Frederiksberg Udsatteråd takker for, at Udsatterådet er inviteret til af afgive 
høringen vedrørende ny udsattepolitik 2019 – 2022.  
 
Først og fremmest vil vi gerne kvittere for, at Udsatterådet er blevet involveret i arbejdet med den nye 
udsattepolitik, som rådet er kommet med indspil til. Vi glæder os nu til involveringen i formuleringen af 
handleplanen for udsattepolitikken.       
 
Udsatterådet hilser den nye udsattepolitik velkommen. Den indeholder mange fine intentioner om, at 
Frederiksberg skal være en rummelig by med plads til alle, hvor vi skal sikre, at alle bliver en del af 
fællesskabet. Udsatterådet opfordrer imidlertid til, at politikkens mål vil blive omsat til handling, og at det 
her i langt højere grad bliver tydeligt, hvordan Frederiksberg Kommune vil sikre, at de sociale mål også 
bliver til virkelighed. 
 
For Udsatterådet er det afgørende, at der skabes de nødvendige rammer i byen for de udsatte grupper, 
som Udsatterådet repræsenterer. Det gælder både i indretningen af byen, i forhold til at bevare 
sammenhængskraften og inkludere borgerne i fællesskabet. Udsatterådet er derfor særligt opløftet over 
Frederiksbergs indsats i forhold til borgere ramt af psykisk sygdom, den fremskudte indsats mm.    
 
Udsatterådet har imidlertid også særlig opmærksom på, hvorvidt der er nok boliger - og at de er til at 
betale for de grupper, som Udsatterådet repræsenter. Udsatterådet ser her et behov for, at der 
iværksættes konkrete initiativer til at understøtte en reel indsats med udgangspunkt i ”Housing First” i 
Frederiksberg Kommune. Dvs. at der stilles det nødvendige antal boliger til rådighed til hjemløse, 
således at vi kan bekæmpe den stigende hjemløshed på Frederiksberg. Med udgangspunkt i landets 
største kommuner og det landsdækkende Rådet for Socialt Udsatte er flere boliger til målgruppen 
erfaringsmæssigt den eneste måde, at bekæmpe den stigende hjemløseproblematik på. I Udsatterådet 
er vi ligeledes bekymret for, at der som følge af det planlagte salg af kommunale boliger - også dem der 
rummer de mest udsatte borgere i Frederiksberg Kommune - vil ske en stigning i  huslejen fremadrettet. 
  
Vi ser især frem til en involvering i forhold til at gentænke værestederne på Frederiksberg, hvor vi ser et 

stort potentiale for at kunne forebygge problemer tidligere og indgå i et tættere samarbejde med de 

frivillige tilbud på Frederiksberg. Vi ser de frivillige tilbud, som en vigtig nøgle til at kunne løse flere af de 

udfordringer, borgere i en udsat situationsamt Frederiksberg kommune har og vil få i fremtiden. 

Udsatterådet glæder sig til at indgå i en dialog om. hvordan politikkens ambitioner kan føres ud i 

virkeligheden - og til at følge fremdriften på de sociale mål.  

På vegne af Udsatterådets brugerrepræsentanter. 

Michael Brautsch 
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