
 

 

Dato: 30-10-2020 
Sagsnr: 00.00.00-P35-1-18 

 

Udsatterådets høringssvar til rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og specialunder-
visningsområde  

Udsatterådet takker for muligheden for at komme med bemærkninger til rammeaftale 2021-2022 for det spe-
cialiserede social- og specialundervisningsområde.  
 
Vi sætter stor pris på at få indsigt i rammeaftalen og hermed hvordan kommunen vil udvikle området og sikre 
en faglig kompetence, kapacitet og økonomi, som også er rustet til fremtidens udfordringer på det specialise-
rede socialområde og specialundervisningsområdet.  
 
Det er især opløftende at erfare at rammeaftalens overordnede fokus er på kvalitet med fokus to vigtige tema-
områder: Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte og Kommunale indsatser til borgere med psykiske 
lidelser. I den forbindelse vil Udsatterådet gerne pege på følgende: 
 
En del af Udsatterådets målgruppe bor allerede på botilbud eller får på et tidspunkt behov for et botilbud. Vi er 
derfor særligt optaget af at rammeaftalen også muliggør at kommunen sikrer borgere med komplekse udfor-
dringer det rette faglige tilbud, som også er det rigtige tilbud for den pågældende borger.  
 
Dette forudsætter at der fremover forsat er en bred vifte af botilbud - og at der ikke sker en ”afspecialisering” 
på området i kommunalt regi. Her vil vi dog gerne understrege, at vi grundlæggende er tilfredse og trygge ved 
den udvikling vi ser på Frederiksberg i regi af Den Sociale Masterplan. En opbygningen af en betydelig egen-
kapacitet i Frederiksberg Kommune er vigtig således, at borgere på Frederiksberg med funktionsnedsættelser 
af en type, der betyder, at de har behov for et ophold i et botilbud, også kan blive boende på Frederiksberg. 
Og ikke mindst, at det kan ske i nogle botilbud, hvor man som borgere har mulighed for, at betale for husleje 
mv. På den anden side skal det selvfølgelig sikres at borgere med behov for en særlig specialiseret støtte 
også får tilbudt et sådant tilbud - også når Frederiksberg Kommune ikke kan stille de rette faglige tilbud til 
rådighed i eget regi.  
 

Udsatterådet ser også frem til at følge dialogen med Socialstyrelsen om de centrale udmeldinger i rammeaf-
talen: Udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug, Borgere med udviklingshæmning og dom og 
Borgere med svære spiseforstyrrelser. De fremstår som særdeles relevante temaområder, hvor Udsatterådet 
gerne vil følge med i hvordan de bliver løst på Frederiksberg.    
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Udsatterådet er endvidere optaget af at børneområdet kommer godt igennem ”genopretningen” og vi vil med 
interesse følge med i hvilket omfang kommunen vil sikre, at der er det nødvendige antal pladser på anbringel-
sessteder på Frederiksberg – kombineret med, at disse skal have en tilstrækkelig faglig kapacitet.  

Afsluttende ser vi frem til at kunne følge med i arbejdet med at virkeliggøre rammeaftalen og dens fokus på 
kvalitet og de to teamområder, herunder de eventuelle tværkommunale løsninger - og vi vil også her gerne 
holdes orienteret om hvorvidt Frederiksberg Kommune i den kommende tid vil indgå i ”institutions-udbygnin-
ger” med andre kommuner, som der lægges op til i rammeaftalen. 

På vegne af Udsatterådets brugerrepræsentanter 

v/ formand Michael Brautsch 
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