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FORORD

Alle mennesker fortjener at være en del af et fællesskab.
Frederiksberg Kommunes nye udsattepolitik er et vigtigt
skridt på vejen for at skabe gode rammer for, at udsatte
borgere på Frederiksberg får den støtte, de har brug for til
at mestre eget liv og deltage aktivt i samfundslivet. Alle har
evner og alle kan bidrage med noget.
Et liv i socialt udsathed er for mange ofte tæt forbundet
med vanskelige levevilkår og komplekse sociale
udfordringer, hvor hverdagen kan være svær at håndtere.
Nationale undersøgelser viser tillige, at de mest udsatte
borgere ofte føler sig udelukket fra de fællesskaber, hvor
andre mødes. Det skal udsattepolitikken være med til at
gøre op med.
I Frederiksberg Kommune arbejder vi for at inkludere
mennesker i udsatte positioner i fællesskabet og sætter
det gode liv i centrum. Men kommunen kan ikke gøre
dette alene. Civilsamfundet spiller en vigtig rolle i at få

de mest udsatte ind i fællesskabet. Det handler ikke kun
om samfundsfællesskabet, men også om at indgå i sunde
hverdagsfælleskaber.
Mange har bidraget med indspil til vores nye udsattepolitik.
Vi vil gerne rette en varm tak til alle for det store engagement
– og særligt til vores nye Udsatteråd, som har givet værdifulde
indspark om, hvad der har betydning for de mennesker
udsattepolitikken handler om.

Jørgen Glenthøj
Borgmester

Der venter nu et arbejde med at gøre politikkens mål til
virkelighed. For at give arbejdet retning og indhold vil der
blive lavet en årlig handleplan. Hvert år vil vi, i dialog med
Udsatterådet, borgere og samarbejdspartnere følge op på,
hvad der sikrer den fortsatte udvikling.
Udsatte borgere skal have mulighed for at skabe sig et
værdigt liv og være en del fællesskabet. Det ser vi frem til at
samarbejde med alle parter om.

Pernille Høxbro
Formand for Socialudvalget
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HVEM ER UDSAT?
”Når summen af negative erfaringer overstiger forventningerne
om fremtiden, så visner man som menneske – og nogle melder
sig helt ud”.
Michael Brautsch, Sognepræst og Formand for Udsatterådet, Frederiksberg Kommune

At være socialt udsat er ikke et veldefineret og velafgrænset begreb. Det bliver typisk brugt
om grupper af borgere, som lever i en udsat livssituation, der begrænser dem i at deltage
aktivt i samfundslivet.
Denne gruppe omfatter både borgere, der er i fare for at blive og borgere, der er socialt
udstødt, grundet flere tunge sociale udfordringer. Disse udfordringer omfatter typisk to
eller flere af karakteriatika: Hjemløshed, misbrug, prostitution, sindslidelse eller vold i
familien.
Mange borgere lever med en eller flere af ovenstående udfordringer uden det
begrænser deres deltagelse i samfundslivet og tilknytning til arbejdsmarkedet. Her skal
vi være opmærksomme på, at de er i risikogruppen for marginalisering, diskrimination og
social udstødelse.
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Særligt blandt de unge er der bekymrende mange som mistrives. De kæmper ofte med
psykiske lidelser og dårligt mentalt helbred. Derfor er det vigtigt, at Frederiksberg Kommune
sammen med det nære netværk, virksomheder, foreninger og andre sociale fællesskaber har
øje for at gribe ind så tidligt som muligt så udstødelse kan forebygges.
De borgere, der havner i en livssituation, som fører til social udstødelse, deler det fællestræk,
at deres udfordringer er komplekse og sammenhængende og typisk består af flere af
ovennævnte udfordringer. Dette medfører, at denne gruppe borgere ikke kan deltage i
samfundslivet på lige fod med andre.
Med den rette støtte kan en stor del af denne gruppe borgere opnå at komme tilbage på
sporet. På samme vis kan en tidlig forebyggende indsats bidrage til at færre borgere bliver
socialt udstødte.
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UDSATTEPOLITIKKENS
GRUNDPRINCIPPER

Politikken bygger helt overordnet på fire grundprincipper:

MANGFOLDIGHED

Udsattepolitikken står på Frederiksbergstrategien og dens værdigrundlag om livskvalitet
i hverdagen, plads til alle og muligheden for at være en del af fællesskabet og skal ses i
sammenhæng med Frederiksberg Kommunes andre politikker og planer.
Udsattepolitikken præciserer de særlige forhold, der er for voksne socialt udsatte borgere,
hvor der er brug for særlig opmærksomhed for, at de kan deltage i samfundslivet på lige fod
med andre.
Udsattepolitikken understøtter FN’s verdensmål om at gøre en indsats for øget social,
økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Det gælder særligt mål om lighed i sundhed,
trivsel i byerne, social mobilitet, uddannelse, et godt fritidsliv, lighed mellem kønnene og
social retfærdighed.
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På Frederiksberg er mangfoldighed en styrke. Mangfoldigheden styrker tolerancen mellem
mennesker og øger den sociale mobilitet. Alle borgere har ressourcer og kompetencer, der
er værdifulde for samfundet. Socialt udsatte borgere er kvinder og mænd – unge som ældre,
der lever i en udsat livssituation. De har hver deres personlige fortællinger og drømme for
fremtiden. Det er det råstof, der skal tages afsæt i.
Nogle har færre ressourcer end andre til at føre ønskerne ud i livet. Hverken baggrund
eller forudsætninger skal afgøre muligheden for at deltage i samfundslivet og leve et
selvstændigt og værdigt liv. Individuelle forudsætninger, behov og ønsker skal være i
centrum. Med afsæt i den enkeltes personlige ansvar samarbejder vi med borgeren om at nå
længst muligt med de ressourcer, som den enkelte har til rådighed. Samarbejdet baseres på
respekt, tillid og anerkendelse af, at alle borgere har samme rettigheder og samme iboende
værdighed. Det betyder også en respekt for den personlig integritet og den enkeltes ret til at
selvbestemmelse f.eks. i valg af levevis.

INKLUSION
At være fuldt inkluderet i samfundet er at være anerkendt og værdsat som ligeværdig borger
og opleve sig som en del af fællesskabet. Mange borgere i udsatte livssituationer oplever
at stå på kanten eller helt udenfor de fællesskaber, hvor byens borgere mødes i hverdagen,
fritiden og samfundslivet. De oplever i langt højre grad end resten af befolkningen at være
ensomme og ikke værdsat af andre.
Det kræver noget af alle byens borgere, samfundet og kommunen, når der skal skabes en
oplevelse af at være en del af det samme fællesskab. Vi skal ikke bare kigge på den enkelte
og dennes ressourcer. Vi skal også kigge på fællesskabet som helhed. Det handler om at
skabe rammerne for rummelighed og et inkluderende fællesskab, så alle kan deltage og
bidrage. Det gælder både det lille fællesskab af familie og venner og det gælder det større
fællesskab i byen, på arbejdsmarkedet og i foreningslivet.

TILGÆNGELIGHED

AKTIVT MEDBORGERSKAB

Socialt udsatte borgere er forskellige og skal have adgang til tilstrækkelige og velfungerende
faciliteter og tilbud, der understøtter den enkelte borgers rehabiliteringsmuligheder, herunder
en effektiv misbrugsbehandling. Det gælder også adgang til boliger og specialiserede botilbud.
På Frederiksberg skal vi derfor arbejde med en bred vifte af tilbud, der kan understøtte de
udsatte borgers behov bedst muligt. Herunder også fremskudte indsatser, der kan være et
alternativ til udsatte borgere, der har brug for en håndholdt og koordineret indsats.

Aktiv medborgerskab indebærer, at man deltager i og tager medansvar for det samfund, man
er en del af. Det skal forstås bredt og kan i praksis være alt fra at købe ind for naboen til et
engagement i lokalpolitik. Det handler om at kunne bidrage til at løse opgaver, der er vigtige
for fællesskabet og tilfører værdi.

Tilgængelighed skal også forstås som lige adgang til sundhedstilbud. Til trods for at borgerne
generelt lever længere, lever borgere i en udsat livssituation markant kortere end den øvrige
befolkning og dør af lidelser, der kunne have været forebygget eller behandlet, hvis der
var blevet taget hånd om det i tide. Lige fysisk og økonomisk adgang samt lige adgang til
sundhedsinformation er vigtige forudsætninger for at vi kan imødekomme dette. Vi skal
derfor skabe de rette omstændigheder, der gør det muligt for udsatte borgere at nyde
retten til sundhed. Derudover drejer tilgængelighed sig også om information om juridiske
rettigheder, klagemuligheder mv.

På Frederiksberg skal vi have alle med. Derfor skal vi skabe muligheder for deltagelse og
for at tage medansvar på en måde, der giver mening for den enkelte. Vi skal have flere
udsatte til at tage del i de frivillige fællesskaber, være aktive medborgere og gøre brug af
deres demokratiske rettigheder. Der er særligt behov for at styrke koblingen mellem de
frivillige indsatser og den kommunale indsats ved, at kommunen hjælper udsatte borgere ind
i frivillige fællesskaber og samarbejder med det sociale- og almene foreningsliv om at skabe
meningsfulde fællesskaber og aktiviteter.
Sigtet er, at den enkelte sættes i stand til og gives mulighed for at blive medskaber af
løsninger for sig selv og fællesskabet.
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UDSATTEPOLITIKKENS MÅL
På Frederiksberg er det ambitionen, at borgeren, med udgangspunkt i egne ressourcer,
mestrer eget liv og er mest muligt selvhjulpen og aktiv i hverdagen, på arbejdsmarkedet eller
i uddannelse. Den enkelte borger skal støttes i at håndtere og nedbryde de barrierer, der
begrænser dem i at bidrage og deltage i samfundet på lige fod med andre. I løbet af perioden
2019-2022 er det derfor målet, at en større andel af de udsatte borgere:

• udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser
Ingen er fuldstændig ressourceløse, men nogle har en livssituation, hvor de ikke kan
udnytte deres potentiale eller mestre eget liv. På Frederiksberg støtter vi udsatte borgere
i aktivt at medvirke til at leve et selvstændigt liv med udgangspunkt i egne ressourcer og
netværk. Det handler om at se mulighederne frem for begrænsningerne og om at skabe
det bedste grundlag for, at udsatte borgere udnytter deres evner og mestrer eget liv på
egne betingelser.
• har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere
Sundhed er helt fundamentalt for menneskers mulighed for at leve et godt liv. Socialt
udsatte borgere har en betydelig dårligere sundhedstilstand og en markant højere
dødelighed end resten af befolkningen, hvilket blandt andet skyldes sundhedsadfærd
og livsstil. Samtidig oplever en stor del at have ondt i livet og at være ensomme på grund
af svagt eller intet netværk. Det skal være muligt at leve et godt liv også når man har
en fysisk eller psykisk sygdom. Udsatte borgere på Frederiksberg skal have de samme
muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere.
• er aktive i samfunds-, forenings - og det demokratiske liv
Trods det at leve i en socialt udsat livssituation er det afgørende, at man som
menneske har mulighed for at deltage i byens mange fællesskaber og bruge retten til
medbestemmelse og medindflydelse. På Frederiksberg skal udsatte borgere støttes i
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at opbygge netværk ved at blive en del af fællesskabet og få mulighed for at bidrage til
samfundet som aktive medborgere – og herigennem at blive set og anerkendt for det
man kan. Vi skal i samarbejde med de frivillige foreninger styrke indsatsen for at få flere
udsatte med i de frivillige fællesskaber.
• gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse
For socialt udsatte borgere kan det være vanskeligt at komme i gang med eller at
gennemføre en uddannelse. Det at gennemføre en uddannelse kan være vejen til en
positiv forandring. På Frederiksberg skal flere udsatte med den rette hjælp og støtte
have muligheden for at gennemføre et uddannelsesforløb, herunder særligt tilrettelagte
ungdomsuddannelser. Det giver et godt fundament for at mestre og tage ansvar for eget liv.
• er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet eller tager del i frivillige fællesskaber
På Frederiksberg skal flere udsatte borgere, så vidt det er muligt, have chancen for
at bidrage med deres ressourcer og indgå i fællesskabet på en arbejdsplads eller i
tilsvarende rammer som for eksempel den frivillige sektor. Et rummeligt arbejdsmarked
og en frivillig sektor, der kan favne socialt udsatte borgere er en væsentlig faktor for
succes. Frederiksberg Kommune skal sammen med foreninger, organisationer og
virksomheder bidrage til at nedbryde barrierer og bane vejen for, at udsatte borgere, får
tilknytning til arbejdsmarkedet eller tager del i de frivillige fællesskaber.

• lever i trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer
Det er afgørende for at komme på fode igen og deltage aktivt i samfundet, at man har
en tryg base. Forskellige mennesker kræver forskellige boligtilbud og det er således
vigtigt, at der er plads og rum til individuelle løsninger i alternative boliger og boformer.
Det boligsociale arbejde spiller en helt central rolle på Frederiksberg, hvor det tætte
samarbejde mellem de boligsociale medarbejdere, boligforeningerne og kommunen
støtter kommunens udsatte borgere i at kunne blive i egen bolig og tage vare på eget liv.
På Frederiksberg får udsatte borgere, som står på gaden, mulighed for midlertidigt tag
over hovedet i form af akutte botilbud så som herberg eller krisecentre, hvor man kan få
dækket basale behov og modtage social støtte til at komme videre i livet.
• møder en helhedsorienteret indsats og sammenhængende overgange
Mange sociale problemer er ofte komplekse og sammenhængende. Udsatte borgere
skal mødes med en helhedsorienteret tilgang, hvor vi aktivt samarbejder med det nære
netværk, frivillige foreninger, virksomheder med mere. Vi skal koordinere og sammentænke
indsatser og ressourcer på tværs af de enkelte fagområder i kommunen og eksternt med
regionen med fokus på en fælles løsning for borgeren. I Frederiksberg Kommune er der
særlig opmærksomhed på at sikre de bedst mulige overgange fx fra barn til ung og ung til
voksen, hvor såvel den enkelte udsatte borger som forældre og pårørende skal opleve, at der
samarbejdes om at skabe trygge og gode overgange. Der skal være sammenhæng i indsatser
og løsninger på tværs af de problemer og udfordringer den udsatte borger står overfor.

Udsattepolitikken favner en bredt sammensat gruppe af borgere, som har vidt forskellige
forudsætninger og betingelser. Målene skal således være med til at bane vejen for, at
vi i Frederiksberg Kommune bedst muligt understøtter den enkelte udsatte borger til
at nå længst muligt med afsæt i borgerens egne ressourcer. Succeskriterierne for de
sociale målsætninger vil derfor i høj grad også afhænge af den enkelte borgers konkrete
udfordringer og livssituation.
Arbejdet med at realisere ovenstående mål vil blandt andet ske med afsæt i årlige
handleplaner, hvor der vil blive fastsat konkrete effektmål. Handleplanerne vil tage
udgangspunkt i dokumenterede udfordringer og følger op på resultaterne og effekten af
indsatsen. Herigennem sættes fokus på at sikre, at indsatser og ressourcer koordineres,
sammentænkes og anvendes, så de har den mest effektfulde virkning for borgerne og sikrer
en høj kvalitet i de offentlige ydelser.
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RESSOURCER, NETVÆRK OG
FÆLLESSKABET I FOKUS

Alle borgere på Frederiksberg har det samme behov for tryghed, et sundt helbred og at
kunne bidrage positivt til byen og samfundet. Det gælder ikke mindst for de borgere, som
udsattepolitikken skal være med til at sikre gode livsbetingelser for. Det er de borgere, som på
grund af hjemløshed, misbrug, sindslidelse, vold i nære relationer eller andre sociale problemer
har brug for særlig opmærksomhed for at kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre.
Politikken henvender sig derfor både til den enkelte borger og til de mange medborgere,
som i familien, i vennekredsen, i boligområdet, i virksomhederne og i foreningslivet kan være
med til at skabe gode rammer om den enkeltes liv. Politikken danner samtidig grundlaget for,
at medarbejderne i Frederiksberg Kommune kan skabe det bedst mulige støtte for en positiv
udvikling hos den enkelte borger, der lever i en udsat livssituation.
Muligheden ligger i den stigende erkendelse af, at alle borgere har ressourcer og evner,
som kan udvikles og bruges, og at dette både kan gøres af den enkelte og i samspil med
andre. Vi har i dag erfaring med, at mange barrierer kan nedbrydes eller overvindes gennem
målrettede indsatser, som involverer byens mange gode kræfter.

Den enkelte borger står ikke alene. Den enkelte skal altid være i centrum, men omgivelserne
– de nære netværk, arbejdspladserne, boligforeningerne, de frivillige foreninger, kommunen
og mange flere – er en uvurderlig ressource i den enkeltes liv, som kan være med til at åbne
nye livsmuligheder.
På Frederiksberg tager vi derfor udgangspunkt i de mange ressourcer, muligheder
og potentialer, som denne politik handler om. Med afsæt i et helhedsorienteret
ressourceperspektiv, som skal give den enkelte det bedste afsæt for at nå længst muligt, er
der fastsat fire pejlemærker, der skal sætte retningen for arbejdet.
De fire pejlemærker for politikken er:
• Pejlemærke 1: Borgeren er en ressource i eget liv og i civilsamfundet
• Pejlemærke 2: Det nære netværk er en ressource i den enkeltes liv
• Pejlemærke 3: Civilsamfundet er en ressource i borgernes liv
• Pejlemærke 4: De fælles ressourcer i Frederiksberg Kommune skal sættes i spil og komme
udsatte borgere til gode
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”Vi får flere unge udsatte. Fødekæden af socialt udsatte er
desværre intakt – og den forbliver intakt”.
Jann Sjursen, Formand for det nationale Rådet for Socialt Udsatte

PEJLEMÆRKE 1

BORGEREN ER EN RESSOURCE I EGET LIV OG I SAMFUNDET
Alle borgere ønsker indflydelse på deres hverdag og ejerskab til eget liv. Alle har ressourcer,
som både kan bruges af den enkelte og være til glæde for omgivelserne. Det er den enkeltes
ansvar at udvikle og udnytte egne evner så langt det er muligt, også til gavn for fællesskabet,
og det er kommunens og omgivelsernes ansvar at støtte den enkelte i dette.
Ambitionen er, at socialt udsatte borgere, med den rette støtte og hjælp, uddanner sig og får
et job – hvis det er muligt. For de borgere, som på grund af psykosociale eller andre alvorlige
problemer ikke kan yde det samme som deres medborgere, skal den sociale indsats sigte
mod en tilværelse på lige fod og i værdigt samliv med andre.
De sociale problemer skal løses inden de vokser sig store. Vi skal have fokus på at forebygge
og sætte tidligere ind. Det gælder særligt for unge i udsatte positioner. Overgangen fra ung
til voksen er en periode med store forandringer og skift. Disse overgange er udfordrende for
de fleste, men for nogle kan udfordringerne vokse sig for store og uoverskuelige. Det gælder
især de unge, som kæmper med komplekse sociale og psykiske problemer. De er ikke en del
af fællesskaberne på uddannelserne, på arbejdsmarkedet eller i byens mange fællesskaber
og risikerer at leve et helt liv som udsatte.
Her skal vi bl.a. sætte ind med tidlig forebyggelse gennem opsøgende indsatser og vi skal
bygge bro mellem de tilbud, der findes på tværs af offentlige, private og frivillige aktører. De
udsatte unge skal have hjælp til at håndtere deres udfordringer, så de kan få en hverdag som
andre unge og være i gang med uddannelse eller job.
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Det betyder at:
• Den enkelte skal videst muligt udvikle og udnytte sine evner i uddannelse, arbejde og
sociale fællesskaber. Tilgangen er, at alle har potentialet til at udvikle sig og mestre eget liv.
• Den enkelte skal have den nødvendige støtte til at udvikle og udnytte sine ressourcer og
leve et liv på egne præmisser. Det kræver en differentieret tilgang til gruppen af udsatte
borgere, hvis ressourcer og potentialer er forskellige. Derfor skal der være målrettede
tilbud til borgere med særlige behov.
• Udvikling af tidligere og forebyggende indsatser gennem en mere proaktiv og
opsøgende indsats skal styrkes. Det sker blandt andet gennem den fremskudte
indsats og en mere strategisk brug af værestederne. Der skal her særlig
opmærksomhed på de unge, der er i risiko for at blive udsatte. De skal modtage
tilstrækkelig støtte til at håndtere deres sociale udfordringer, deres boligsituation og
vej til uddannelse eller beskæftigelse.

PEJLEMÆRKE 2

DET NÆRE NETVÆRK ER EN RESSOURCE I DEN ENKELTES LIV
At have nære relationer er noget af det, der betyder mest for den generelle trivsel, helbred
og evnen til at håndtere udfordringer i livet. Det er også det, der danner den daglige ramme
om udviklingen til aktive samfundsborgere. Livsnerven i gode netværk er den tryghed, de
følelsesmæssige bånd og de opdragende påvirkninger, som præger den enkelte, ikke kun i
opvæksten, men også i det senere liv.
Stærke sociale relationer kan være den helt afgørende støtte til at komme videre i
livet. Samvær med andre kan styrke selvtilliden og fastholde motivationen til f.eks.
misbrugsbehandling.
Familien og det nære netværk skal derfor, så vidt muligt, inddrages i de indsatser, som
skal styrke den enkeltes evner og kompetencer – men det skal være med respekt for den
enkeltes integritet, selvbestemmelse og livsvalg.
Nogle har et stort og aktivt netværk, mens netværket for andre kan være skrøbeligt eller
ikke eksisterende. Udsatte borgere som har et svagt netværk, skal støttes i at opbygge nye
positive relationer eller til at genoprette gamle relationer, hvis de ønsker det.
Det betyder at:
• Det nære netværk og især familien, skal inddrages aktivt i den enkeltes rehabilitering som
en del af et støttende netværk, på en måde, som bidrager til den enkeltes livsudvikling
og selvstændighed. Denne inddragelse skal ske med respekt for den enkeltes
selvstændighed og selvbestemmelse.
• Pårørende og det nære netværk skal understøttes, så de kan blive ved med at have en
rolle som pårørende og være ressourcepersoner i borgerens liv. De skal modtage relevant
information og støtte.
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”Skal vi for alvor få bugt med den ensomhed, som socialt udsatte oplever, må de frivillige foreninger
åbne sig endnu mere, sådan at socialt udsatte får endnu bedre muligheder for ikke bare at være
brugere af foreningslivet, men også aktivt deltage i det.
I starten er man måske den, der deltager i en aktivitet og får kaffen serveret. Senere og gradvist er
man måske den, der brygger kaffen og er med til at gennemføre aktiviteter.”
Mads Roke Clausen, Formand for det nationale Frivilligrådet

PEJLEMÆRKE 3

CIVILSAMFUNDET ER EN RESSOURCE I BORGERNES LIV
Alle har behov for at være i samspil med deres medmennesker og føle sig som en del af
fællesskabet. At høre til og have sociale relationer er en vigtig forudsætning for at kunne tage
vare på egen og andres tryghed. Mange udsatte borgere lever ofte isoleret og er ensomme
og oplever begrænset mulighed for at deltage i de fællesskaber i hverdagen, fritiden, og
samfundslivet, hvor Frederiksbergborgere mødes. Det er ikke fordi, at de ikke ønsker at
deltage, men forudsætningerne kan være vanskelige.
Civilsamfundets sociale ansvar kommer til udtryk i en bred variation af indsatser i den
frivillige verden, i boligområderne og i virksomhederne, som i stigende omfang arbejder
sammen for at skabe bedre rammer for inklusion og aktivt medborgerskab. Den enkelte
borger skal støttes til at indgå i disse sammenhænge og flere foreninger skal understøttes til
i langt højere grad at gøre sig erfaringer med, hvordan mennesker med sociale udfordringer
kan blive en del af fællesskabet.
Udsatte borgere kan f.eks. hjælpe andre i samme situation og de kan bruge deres erfaring
som en ressource og værdi for andre mennesker. Det handler ikke kun om at gøre noget for
andre, men i høj grad om at gøre noget samme med andre.
Det kræver opmærksomhed og fokus fra alle parter, hvis vi skal sikre de udsatte en reel
mulighed for at deltage aktivt og opleve sig som en del af fællesskabet.
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Det betyder at:
• Vi skal støtte op om den frivillige verden, som tager hånd om medborgere, som på grund
af hjemløshed, misbrug, manglende netværk eller andre problemer har brug for særlig
støtte eller opmærksomhed.
• Udsatte borgere skal støttes i at blive en del af byens mange fællesskaber, og de kan i
mange tilfælde selv blive frivillige. Frivilligt arbejde eller praktik i frivillige foreninger kan
være kompetencegivende og en mulig dør ind til arbejdsmarkedet.
• Virksomhedernes sociale ansvar skal understøttes med udvikling af både
virksomhedernes betydning for omverdenen og deres forretningsgrundlag. Der skal
tænkes i fleksible ordninger, som skaber plads på arbejdsmarkedet for de udsatte.
• I arbejdet med udviklingen af social- og beskæftigelsesindsatsen for udsatte borgere
vil det være naturligt at arbejde med socialøkonomiske principper målrettet relevante
målgrupper.
• Den socialt bæredygtige by skal gennem fælles indsatser i bolig- og lokalområderne
udvikles som ramme for et engageret medborgerskab, hvor vi i højere grad udnytter
mangfoldigheden og skaber muligheder for at mødes på tværs.

”Det at der er en fremskudt sagsbehandler, som er ude hvor det sker, og som jeg kan tale med her
og nu betyder alt - for ellers tror jeg ikke, at jeg vil have kontaktet kommunen. Det hjalp mig rigtig
meget, at der var én, der var der for at hjælpe mig – én der prøvede at se det fra min side.”
Frederiksberg-borger

PEJLEMÆRKE 4

DE FÆLLES RESSOURCER I FREDERIKSBERG KOMMUNE SKAL
SÆTTES I SPIL OG KOMME UDSATTE BORGERE TIL GODE

på at sikre, at de forskellige sociale indsatser og byudviklingstiltag i området spiller bedst muligt
sammen. Både på tværs af kommunen og i samarbejde med eksterne aktører og frivillige.

Kommunen er som myndighed garant for, at borgernes rettigheder efter lovgivningen
opfyldes. Det vil sige, at vi skal skabe rammer og tilbud, der kan højne udsatte borgeres
livskvalitet og personlige kompetencer – uanset om de leveres af kommunen selv eller af
andre leverandører. Kommunen følger derfor løbende udviklingen i borgernes behov på de
forskellige lovgivningsområder og tager initiativ til at håndtere udfordringer, når de opstår.

Kommunen har derfor en stadig vigtigere rolle som facilitator af samarbejde mellem de mange
aktører i byen og i civilsamfundet, som kan være med til at sikre, at borgere i en udsat livssituation
få samme muligheder for at leve et værdigt liv og deltage i samfundslivet som andre borgere.

Sammenhæng og koordinering er helt central. Udsatte borgere kæmper ofte med mange
problemer på én gang. Der skal skabes sammenhængende løsninger og hjælp på tværs af de
problemer og udfordringer, de udsatte har.

Det betyder at:
• Kommunen skal som myndighed og serviceleverandør sikre en bred vifte af tilbud, der
kan understøtte de udsatte borgers grundlæggende behov.
• Kommunen skal have en helhedsorienteret tilgang til borgerne, som løbende sikrer
identificering og håndtering af udfordringer og løsningsmuligheder. Samarbejdet mellem
forvaltninger skal styrkes og koordineres sådan at borgeren oplever et helhedsorienteret
og sammenhængende forløb. Det gælder også i det regionale samarbejde.
• Kommunen skal være facilitator af samarbejde mellem byens aktører, som understøtter
borgernes muligheder for at opnå inklusion og aktivt medborgerskab.

Borgernes livskvalitet og udfoldelsesmuligheder handler imidlertid om andet og meget mere
end lovgivning. Livet i byen og i civilsamfundet er også rammen om den enkeltes liv. Med afsæt
i strategi for en Socialt Bæredygtig by, skal Frederiksberg Kommune aktivt bidrage til at sikre, at
Frederiksberg bliver en by, som inkluderer og styrker alle borgere. Omdrejningspunktet er målrettet
arbejde med indretningen af byen og sammenhængskraften, samtidig med at der løbende er fokus

Vi skal fokusere på det vi kan i fællesskab og de mange ressourcer vi har sammen.
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MÅL
På Frederiksberg er det ambitionen, at borgeren, med udgangspunkt i egne ressourcer, mestrer eget liv og er mest
muligt selvhjulpen og aktiv i hverdagen, på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Den enkelte borger skal støttes i at
håndtere og nedbryde de barrierer, der begrænser dem i at bidrage og deltage i samfundet på lige fod med andre. I
løbet af perioden 2019-2022 er det derfor målet, at en større andel af de udsatte borgere:
•
•
•
•
•
•
•

udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser
har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere
er aktive i samfunds-, forenings - og det demokratiske liv
gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse
er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet eller tager del i frivillige fællesskaber
lever i trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer
møder en helhedsorienteret indsats og sammenhængende overgange

KONTAKT
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
E-mail: ssa-området@frederiksberg.dk

