
Referat af Frederiksberg Udsatterådsmøde 
Onsdag d. 18. april kl. 14.00-15.30, Udvalgsværelse 1, Frederiksberg Rådhus, 
2000 Frederiksberg

Deltagere:
Kommunalbestyrelsen: Socialudvalgsformand Pernille Høxbro (C) og Mette Bang Larsen (Ø)
Organisationer, brugergrupper og enkeltpersoner: Pia Frydensberg Laang (Borderlinenetværket), Jesper 
Michelsen, Ebbe Lorenzen (Landsforeningen Livsværk), Christian Hvidt (Frederiksberg Kommunes 
Rådgivningscenter), Michael Brautsch (Sognepræst Frederiksberg), Kim Allan Jensen (Sand 
Hovedstaden). Suppleanter: Anne-Marie Macdonald, Steen Gormsen og Claus Thestrup.
Tilforordnede: Flemming Nielsen (Socialchef), Niels Henrik Jensen (Forstander/teamchef, Støtte og 
kontaktpersonsordningen, Opgangsfællesskabet i Finsenshave), Irene Harboe Brandt (Teamleder, 
Frederiksberg Sundhedscenter), Pernille Fricke (Teamleder, Center for sygedagpenge og afklaring) og 
Helle Østergaard Stisen (Familiechef). 

Referent: Maria-Pia de Palo (Specialkonsulent)

Fraværende:
Jessy Regitze Mikkelsen (Startlinjen) og Søren Romar (Forstander, Lærkehøj og Lindevangen, KFUK’s 
Sociale arbejde).

1. Velkomst 

Socialudvalgsformand Pernille Høxbro bød velkommen og gennemgik dagsorden. Herefter orienterede 
hun om baggrunden for etableringen af Frederiksberg Udsatteråd. Frederiksberg Kommune besluttede i 
2017, at nedsætte et lokalt udsatteråd. Arbejdet med etableringen af et nyt udsatteråd bygger bl.a. på 
mange gode input fra brugere på området, brugerorganisationer, boligselskaber, institutioner og andre 
samarbejdspartnere, som alle deltog under en fælles workshop i Frederiksberg Kommune i juni 2017. 
Vedtægterne for Udsatterådet blev godkendt i Kommunalbestyrelsen december 2017. Rådets 
funktionsperiode er 4 år og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Pernille Høxbro orienterede endvidere om udpegningen af rådsmedlemmerne. Den nye 
kommunalbestyrelse traf således på deres møde den 26. februar 2018 endelig beslutning om udpegning 
af medlemmer til Frederiksberg Udsatteråd efter indstilling fra Socialudvalget. Hun fremhævede, at der i 
udpegning af rådsmedlemmerne var lagt vægt på en bred sammensætning, sådan at rådet består af 
personer, der har levede erfaringer som socialt udsat eller har viden om området. Rådet er sammensat 
af ni faste medlemmer, heraf to fra kommunalbestyrelsen. Tre stedfortrædere indgår i opstartsfasen på 
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lige fod med andre medlemmer, dog uden stemmeret. Endelig er der seks tilforordnede fagpersoner, 
som er ansat i Frederiksberg Kommune.

Pernille Høxbro pointerede afslutningsvist, at Udsatterådet skal være en aktiv og synlig medspiller i 
arbejdet med tilbud og indsatser på udsatteområdet i kommunen, der sikrer debat om og dialog med 
socialt udsatte. Pernille Høxbro understregede også, at rådet ikke kan behandle enkeltsager.

2. Udsatterådets arbejde og forventninger

Penille Høxbro indledte punktet, hvorefter der blev vist en informationsvideo fra Rådet for Socialt Udsatte 
om lokale udsatteråd. Efterfølgende havde udvalgsmedlemmerne en dialog om forventninger og ønsker 
til Udsatterådets arbejde. Der var bred enighed om at Udsatterådet i det fremadrettede arbejde bl.a. skal 
sætte særligt fokus på unge udsatte, herunder hjemløse. Der blev givet udtryk for at Udsatterådets 
opgaver bl.a. skal være at styrke dialogen på tværs af system og bruger, at se løsninger i et 
helhedsperspektiv og nedbryde fordomme om udsatte grupper. Rådet skal bl.a. arbejde med 
konstruktive løsningsforslag og komme med indspark på det politiske niveau. Der var også en 
forventning om et  stærkere netværkssamarbejde på tværs af rådets medlemmer. Pernille Høxbro 
kvitterede for de mange gode indspil til Udsatterådets videre arbejde.

3. Konstituering af Frederiksberg Udsatteråd 

Michael Brautsch, Sognepræst stillede op som formand. Michael Brautsch blev enstemmigt valgt som 
formand for Frederiksberg Udsatteråd. 

Pernille Høxbro, Socialudvalgsformand stillede op som næstformand. Pernille Høxbro blev enstemmigt 
valgt som næstformand. 

Formand og næstformand udgør formandskabet i Udsatterådet.

4. Frederiksberg kommunes indsats på udsatteområdet

Flemming Nielsen, Socialchef gav en orientering om Frederiksberg Kommunes udsattepolitik, handleplan 
og målgruppeplaner. Han informerede også om arbejdet og tidsplan for udvikling af ny udsattepolitik 
2019 - 2022, herunder at Udsatterådet og andre aktører vil blive inviteret til at komme med indspil til ny 
politik. Der var herefter uddybende bemærkninger og spørgsmål med svar fra forvaltningen. 

5. Kommende møder og plan for kommunikationen

Mødeplan

Formanden foreslog at Udsatterådets møder afholdes på skift hos rådsmedlemmerne. Udsatterådet 
besluttede følgende mødeplan:

 den 12.6 kl. 8.30 -10.30 afholdes Udsatterådets møde i den boligsociale indsats Finsenshave  
 den 16.8 kl. 8.30 -10.30 afholdes Udsatterådets møde på Herberget Lærkehøj, Lindevangs Allé 
 Der planlægges et møde i december - dato og sted fastsættes senere.

Formanden opfordrede rådets medlemmer til at sende forslag til dagsordenspunkter og skrive til ham, 
hvis man har ønsker til emner, der skal tages op i Udsatterådet. 

Kommunikation

Formanden orienterede om, at der er oprettet en side på Facebook, hvor man kan følge Udsatterådets 
arbejde, og hvor alle er velkommen til at kommentere og deltage i debatten. Siden findes på adressen 



3

www.facebook/frederiksbergudsatteraad. Formanden opfordrede medlemmerne til at sprede og like 
siden.

Rådsmedlemmerne blev også inviteret til at lave et lille videoklip, hvor man kort præsenterer sig selv på 
Facebook. Ligesom medlemmerne vil blive præsenteret med billede og en kort tekst på Udsatterådets 
hjemmeside i Frederiksberg Kommune som findes på 
https://www.frederiksberg.dk/politik/kommunalbestyrelsen-og-udvalg/saerlige-udvalg-rad-og-
naevn/rad/udsatteradet. Sekretariatet vil bistå med det praktiske og kontakte medlemmerne individuelt.  

Endelig orienterede formanden om, at et presseindlæg om konstituering af Udsatterådet vil blive sendt til 
den lokale presse.

6. Eventuelt

Formanden orienterede om en invitation til kaffemik om sundhedspolitik torsdag den 26.april kl. 16.30 – 
18.30. Invitationen blev uddelt på mødet. 

Formanden informerede endvidere om regler for diæter. Sekretariatet kontakter de enkelte medlemmer. 

Kim Allan Jensen, SAND Hovedstaden, præsenterede et ny begreb ”før-værn”, som organisationen 
arbejder med. Det drejer sig om at tænke indsatser ind tidligt i et behandlingsforløb, før det bliver 
nødvendigt at gøre brug af herberg. Han opfordrede til at Udsatterådet drøfter ”førværn-perspektivet” på 
et kommende møde.  

http://www.facebook/frederiksbergudsatteraad
https://www.frederiksberg.dk/politik/kommunalbestyrelsen-og-udvalg/saerlige-udvalg-rad-og-naevn/rad/udsatteradet
https://www.frederiksberg.dk/politik/kommunalbestyrelsen-og-udvalg/saerlige-udvalg-rad-og-naevn/rad/udsatteradet

