
 

 

 

 

Referat af Frederiksberg Udsatterådsmøde  
Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 8.30 - 10.30, Finsenshave, Sønderjyllands Allé 10, 2000 Frederiksberg   
_________________________________________________________________________________ 
 
Deltagere: 
Kommunalbestyrelsen: Socialudvalgsformand Pernille Høxbro (C) og Mette Bang Larsen (Ø) 
Organisationer, brugergrupper og enkeltpersoner: Ebbe Lorenzen (Landsforeningen Livsværk), Christian 
Hvidt (Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter), Michael Brautsch (Sognepræst Frederiksberg), 
Kim Allan Jensen (Sand Hovedstaden) og Jessy Regitze Mikkelsen (Startlinjen). Suppleanter: Anne-
Marie Macdonald 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), 
Helle Østergaard Stisen (Familiechef) og Søren Romar (Forstander, Lærkehøj og Lindevangen, KFUK’s 
Sociale arbejde). 
Referent: Maria-Pia de Palo (Specialkonsulent) 
Fraværende: 
Pia Frydensberg Laang (Borderlinenetværket), Jesper Michelsen (suppleant), Steen Gormsen 
(suppleant) 
 

1. Velkomst  
 

Formanden Micheal Brautsch bød velkommen og rammesatte mødet, som foregik i opgangsfællesskabet 
Finsenshave.  

Forstander Niels Henrik Jensen informerende herefter udsatterådet om FK Finsenshave, herunder de 
sociale indsatser og konkrete tilbud:  

Bebyggelsen omfatter 196 lejligheder. Der er tale om socialt anviste lejligheder, hvilket danner en 
beboeresammensætning, som er udfordret af mange sociale problemer. Boligerne anvendes dels af flere 
institutioner og dels af socialt anviste lejligheder, hvor den enkelte beboer har sin egen lejekontrakt. Niels 
Henrik driver selv 2 institutioner i bebyggelsen, hvor medarbejdere og ledelse er tilstede i dagligdagen, 
nemlig Opgangsfællesskabet og Støtte- og Kontaktpersonordningen. Der er yderligere 2 andre 
institutioner til stede i området nemlig Lindevangen / Lærkehøj og Smallegadeprojektet, som har borgere 
boende, men medarbejdere er kun tilstede i området efter behov. 

Der ydes en omfattende boligsocial indsats i området, som ligger under Niels Henrik. Der ydes støtte til 
sociale tilbud f.eks. Fællesspisninger, sundhedsdage osv. Yderligere er der en omfattende individuel 
støtte, som henvender sig til den enkelte borger i forhold til de daglige problemstillinger. Der er også en 
social sygeplejerske til stede i området på enkelte dage, der varetager den sundhedsfaglige indsats i 
samarbejde med de andre medarbejdere.    

 

 

27. juni 2018 

Sagsbeh.:MDP 

J.nr.: 00.00.00-P35-1-18 

Plan og Projektstab 



2 
 

Orienteringen om Finsenshave blev efterfulgt af en drøftelse af andre tilbud til målgruppen, hvor også 
værestedsanalysen på udsatteområdet blev nævnt. (Socialudvalget behandlede den 7. maj 2018 Den 
Sociale Masterplan 2019-2022 og besluttede i den forbindelse at forvaltningen gennemførte en ny 
værestedsanalyse, der kan pege på udviklings- og effektiviseringspotentialer frem mod budget 2019.) 
Udsatterådet vil have særligt fokus på værestedsanalysen. 

2. Dagsorden blev godkendt 

3. Gensidig orientering 

Nyt fra formandskabet 
Formanden orienterede om at Frederiksberg Udsatteråd er omtalt i Lokalavisen 
Frederiksberg/Søndagsavisen den 3. maj 2018. Han opfordrede endvidere Udsatterådet til aktivt at 
bruge Frederiksberg Udsatteråds facebookside ”Frederiksberg Udsatteråd”. Endelig informerede han 
om, at Udsatterådet har modtaget en anmodning om høring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 
vedrørende Ældre- og Værdighedspolitik, med svarfrist den 19. juni. Det blev besluttet, at formanden 
udarbejder et udkast til svar, som sendes ud for eventuelle kommentarer.  

 
Punktet afledte en drøftelse af mulige tiltag der kan synliggøre og profilere Frederiksberg Udsatteråd. 
Der var forslag om at integrere og involvere Udsatterådet i allerede eksisterende arrangementer og 
aktiviteter. Eksempelvis at rådet deltager på sundhedsdagene på Frederiksberg og FRBdage.   

 
Nyt fra øvrige medlemmer     
Kim Allan Jensen, formand for SAND Hovedstaden og Maria-Pia de Palo, sekretær, orienterede om 
deltagelse i det årlige dialogmøde for lokale udsatteråd den 7. juni, arrangeret af Rådet for Socialt 
Udsatte. Mødet satte fokus på lokale udsatteråds arbejde. Mere end 40 lokale udsatteråd var 
repræsenteret. Der var mange gode input og inspiration til udsatterådets arbejde. Eksempelvis har flere 
lokale udsatteråd etableret en udsattepris og en udsattedag i kommunen. 

 
Nyt fra Forvaltningen 
Flemming Nielsen, Socialchef orienterede Udsatterådet om forvaltningens særlige fokusområder på 
området:  

- Psykiatrien, herunder integreret psykiatrisk indsats og partnerskabsaftale med Region Hovedstadens 
Psykiatri om borgere i behandling på Psykiatrisk Center København. Tilgangen er èn indgang til 
kommunen og én indgang til psykiatrien. Det betyder bl.a. tidligt opsøgende arbejde.  

- Hjemløse, herunder særligt fokus på unge hjemløse og forebyggelse. Der er bl.a. initieret et nyt 
projekt ”U-turn”, som skal udbrede en tværfaglig lokal behandlingsmodel for unge med misbrug. 
Forvaltningen planlægger at søge Satspuljens særlige afsatte midler til indsats mod hjemløshed med 
to projektansøgninger: 1) Forebyggelse af hjemløshed for borgere, som har været hjemløse i 
længere tid og 2) Forebyggelse af hjemløshed og sikring af en helhedsorienteret indsats (generel 
forebyggelse). 

- Sammenhængende indsats og overgange bla. fra ung til voksen, herunder konkrete tiltag. 
Eksempelvis afholder Magneten den 12. juni 2018 et arrangement for unge i aldersgruppen 16-17 år 
med særlige behov og deres pårørende med mere end 40 tilmeldte.  
 

4. Temaområder: Hvilke temaområder skal Udsatterådet arbejde med? 

Formanden indledte punktet og motiverede forslaget om at Udsatterådet i startfasen koncentrer fokus om 
få temaområder. Udsatterådet havde en dialog om konkrete fokusområder. Drøftelsen kan overordnet 
sammenfattes i følgende temaer: 

Udsatte unge og bedre sammenhængende indsatser fra ung til voksen - med fokus på forebyggelse og 
hjemløshed 

Flere unge mistrives og mange unge kan føle sig fortabte. Problemerne har en social slagside. Det står 
absolut værst til for den gruppe af unge borgere, som af en eller anden grund lider under komplekse 
problemstillinger, der gør at de i forvejen kan have brug for en ekstra indsats. Hjemløshed blandt unge er 
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et særligt problem. Det handler om at kunne spotte de sårbare unge tidligt bl.a. i overgangen fra 
folkeskole til uddannelse og således forhindre at en gruppe af unge sårbare tabes på gulvet. Det handler 
også om hvordan ”systemet” tager hånd om og møder de udsatte unge.  

Særlige fokusområder er: 

- Forebyggende og foregribende indsats, herunder etablering af et ”førværn” som bl.a. skal spotte de 
sårbare unge tidligt og forebygge hjemløshed  

- Bedre sammenhængende og koordinerede indsatser, som sikrer gode overgange fra ung til voksen 
- Inddragelse af frivillige organisationer i arbejdet  

 

Integreret psykiatrisk indsats 

Mennesker med psykiske vanskeligheder udgør en meget bred gruppe af mennesker, hvis ressourcer og 
funktionsnedsættelse varierer meget, både fra person til person - og overtid for den enkelte. Ikke alle 
borgere med psykisk sygdom er udsatte. Der vil være særligt fokus på dobbeltbelastede, idet de både 
har et misbrug og psykiske problemer. 

Særlige fokusområder er: 

- Forebyggende og foregribende indsatser, som skal spotte den sårbare gruppe, også de som på 
overfladen ser ud til at have det godt, og således forhindre en social deroute  

- Bedre sammenhængende og koordinerede indsatser, sådan at ingen risikerer at falde imellem to 
stole 

- Pårørendesamarbejde  
 

Sundhed  

At være socialt udsat betyder for mange et ekstremt hårdt og voldsomt liv med dårlig sundhedstilstand 
og social trivsel. Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social velbefindende og ikke blot 
fravær af sygdom eller svækkelse. Udsatte er udfordret af en lavere levealder, få sociale relationer og lav 
livskvalitet. Ensomhed udgør et væsentligt problem for socialt udsatte, der føler sig isolerede.  

Særlige fokusområder er: 

- Fremme af forebyggelse og hvordan vi får rettet op på sundhedstilstanden  
- Socialt udsattes særlige behov verus almene tilbud 

 

5. Kalender og kommende aktiviteter 

Formanden orienterede om at næste møde afholdes torsdag den 16.8 kl. 8.30 - 10.30 på Herberget 
Lærkehøj, Lindevangs Allé 9, 2000 Frederiksberg. Der vil på mødet være særligt fokus på budget 2019.  

Der planlægges møde i december i form af en workshop. Dato følger.   

Udsatterådet inviteres til en workshop om ny udsattepolitik den 13. august kl. 8.30 - 12.00 med 
efterfølgende frokost. Dette som led i at Socialudvalget skal beslutte ny udsattepolitik 2019 - 2022 og 
handleplan 2019.  

Udsatterådet er inviteret til budgetmøde onsdag den 4. september kl. 15.30 - 16.30 med borgmesteren 
og direktionen. 

Andre arrangementer 

Udsatterådet har modtaget invitation om at deltage i Frederiksberg FrivilligBørs den 20. september 2018 
med tilmeldingsfrist den 22. august. Arrangementet skal styrke samarbejde på tværs, og er således 



4 
 

tænkt, som en markedsplads for frivillige, kommunale institutioner, lokale virksomheder, 
uddannelsesinstitutioner, lokale virksomheder og borgere.  

Endelig er Udsatterådet inviteret til Brugernes Bazar 29. august i Odense arrangeret af Rådet for Socialt 
Udsatte. 

6. Eventuelt 

Maria-Pia de Palo, sekretær orienterede om status vedr. diæter og meddelte at dette vil komme på plads 
inden sommeren. Hun orienterede om at forvaltningen over sommeren vil kontakte 
brugerrepræsentanterne med henblik på lave videopræsentationer til Udsatterådets Facebook-side, og 
at der er lavet små ”visitkort”, som vil blive lagt på Udsatterådets hjemmeside.  

Endelig orienteredes om Socialudvalgets beslutning af 7. maj 2018 vedr. ’Fordelingskriterier for § 18 for 
2019’. Frivillige sociale foreninger har mulighed for at søge tilskud til deres aktiviteter efter servicelovens 
§ 18. Puljen prioriteres af Socialudvalget og administreres af forvaltningen. Orientering om kriterier for 
2019 sendes ud til Udsatterådets medlemmer. 

 


