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Referat fra Udsatterådets 2. møde i 2021 

Torsdag den 10. marts 2021 kl. 10.00 - 12.00 
Mødested: Virtuelt/Teams Microsoft  
2000 Frederiksberg 
 
Deltagere:  
Socialudvalget: Næstformand, Socialudvalgsformand Flemming Brank, Mette Bang Larsen 
Organisationer, brugergrupper og enkeltpersoner: Formand Michael Brautsch, Kim Allan Jensen, 
Ebbe Lorenzen, Jessy Mikkelsen, Christian Hvidt, Steen Gormsen, Marina Willems, Willy Hundborg  
Tilforordnede: Flemming Nielsen, Søren Romar, Irene Harboe Brandt, Niels Henrik Jensen, Mie An-
dresen,  
Afbud: Jørgen Brorsen.  
Sekretær: Maria-Pia de Palo  
 
 

1. Velkomst v. formandskab 

Formanden bød velkommen til mødet, som afholdtes virtuelt pga. coronarestriktionerne. Mødets indledtes med 
at formanden bad Socialchef Flemming Nielsen om en orientering om coronasituationen på udsatteområdet. 
Flemming Nielsen oplyste, at situationen på Frederiksberg følges tæt. Heldigvis er det lykkedes at holde covid-
19 tilfælde for døren med få smittetilfælde – ikke mindst fordi de udsatte har været rigtig gode til at passe på 
sig selv og hinanden. På Frederiksberg er der også sat ind med ekstra testkapacitet på herbergerne Lindevang 
og Lærkehøj, som tilbyder kvik-test til hjemløse og andre sårbare borgere, der hvor de faktisk opholder sig.  
Forvaltningen ser frem til i nærmeste fremtid at kunne tilbyde vaccinationer til alle udsatte borgere på Frede-
riksberg.   

Vaccine til de udsatte borgere blev drøftet, herunder muligheden for at skubbe på at vaccinen kommer hurti-
gere ud til de allermest socialt udsatte borgere på Frederiksberg. Formanden orienterede i den forbindelse 
om, at han har kontaktet udsatterådet i henholdsvis Region Hovedstaden og Københavns Kommune med 
forslag om et fælles møde, idet begge råd har været tæt involveret i udviklingen af Regionens plan med at få 
Covid19 vacciner ud til de socialt udsatte. Det kunne fx havet givet god mening, hvis Udsatterådet på Frede-
riksberg havde været med i det samarbejde, da grænserne mellem vores bydele er særdeles flydende. For-
manden ser et spændende perspektiv i at Frederiksberg Udsatteråd i fremtiden vil kunne samarbejde med 
udsatterådene i Københavns Kommune og Hovedstadsregionen om fælles udfordringer, som måske kan løses 
bedre i forening. I første omgang kan det være i form af et fællesmøde eller lignende.  
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I den videre drøftelse af coronasituationen udtrykte flere af rådets medlemmer stor bekymring for coronasitu-
ationens konsekvenser for socialt udsatte. Situationen har ført til at forholdene for de i forvejen sårbare borgere 
er forværret på flere områder. Det handler om problemstillinger som ensomhed, misbrug, psykiske lidelser 
mm.   

Formanden orienterede endvidere om at Udsatterådet er inviteret til et fælles møde med By- og Miljøudvalget 
(BMU) og Socialudvalget, som en opfølgning på Udsatterådets høringsvar til By- og Miljøudvalget om hjemløse 
fjendtlig udstyr på Frederiksberg, hvor Udsatterådet pegede på at man ikke har kendskab til fysisk hjemløse-
fjendtligt udstyr, men at der bliver brugt klassisk musik for at stresse de hjemløse på steder som Frederiksberg 
Centret i P kælder, cykelkæderne og på toilettet på Lindevangparken. By og Miljø (BMU) udvalget vil gerne 
invitere til en temadrøftelse om hjemløseproblematikken i et bredere perspektiv. Mødet forventes at blive af-
holdt i sensommeren. Udsatterådet vil modtage en invitation. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

3. Udsatterådets fokusområder for 2021 

Udsatterådet drøftede nye fokusområder for 2021. Formanden orienterede om at Udsatterådet i gennem de 
sidste to år har valgt at fokusere på temaområderne: Udsatte unge/hjemløse og Lighed i sundhed/ Psykiatri.  

Udsatterådets to arbejdsgrupper er forud for mødet kommet med indspil til nye fokusområder - og på den 
baggrund besluttede Udsatterådet tre nye fokusområder for 2021 og frem. Disse er:  

1. Overgange og brobygning indenfor det psykiatriske område 
Mange borgere med psykiatriske udfordringer, som i forbindelse med flytninger, ændrede forhold i 
social hjælp o. lign. mister kontakt til omverden og forværres i deres tilstand. 

2. Boliger som kan betales af hjemløse/alternative boligløsninger målrettet udsatte, hjemløse og 
gruppen i risiko for hjemløshed  
Adgang til boliger som er til at betale for målgruppen - og fokus på boligløsninger som er værdige.  

3. Covid-19 og afledte konsekvenser for socialt udsatte borgere, herunder ensomhed og isola-
tion.  
Forebyggende blik på udsathed – særlig opmærksomhed på borgere, som har fået deres livssituation 
forværret pga. coronanedlukning.  

Det blev besluttet at nedsætte to arbejdsgrupper, som dækker henholdsvis fokusområde 1 og 2, mens temaet 
om covid-19 og afledte konsekvenser er et tværgående perspektiv, som dækkes i begge arbejdsgrupper. Se-
kretæren søger for at facilitere proces med nedsættelse af nye arbejdsgrupper, således at de er fungerende 
fra ultimo marts.     

4. Forberedelse af fællesmøde med Socialudvalget den 9. juni 2021 

Formanden orienterede om at Udsatterådet er inviteret til et fællesmøde med Socialudvalget den 9. juni kl. 
09.00 til 10.00. Han ser mødet som en vigtig mulighed for, at Udsatterådet kan bringe rådets mærkesager i 
spil - og få en konstruktiv dialog med politikerne om prioriteringer på udsatteområdet på Frederiksberg.  For-
manden opfordrede arbejdsgrupperne til at arbejde videre i dette spor, herunder at grupperne kommer med 
konkrete indspil på fællesmødet den 9. juni.     
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5. Slogan til Udsatterådet 

Udsatterådet drøftede flere forslag til slogan til brug for promovering af Udsatterådet. Slogan skal trykkes på 
Udsatterådets trøjer, indkøbsnet eller andet, som kan deles ud ved arrangementer, hvor rådet deltager. Ud-
satterådet besluttede ” Frederiksberg Udsatteråd – Plads til alle” som deres slogan.  

6. Rundt om bordet – dialog og videndeling 

Rådet udvekslede information og drøftede bl.a. konsekvenserne af coroanasituationen for socialt udsatte på 
Frederiksberg. De frivillige sociale organisationer har løftet og hjulpet til på mange områder, hvor der har været 
fokus på de udsatte - og de nye problemer, der løbende kom frem under pandemien. Marina Willems, Kirkens 
Korshærs Sociale Vaskeri, orienterede bl.a. om, at de ønsker at etablere et hus med aktiviteter for socialt 
udsatte ”Det sociale hus”, som skal rumme aktiviteter, der er borgerdrevne, herunder systue og gågrupper 
med mere. De er i gang med at søge fondsmidler mm. 

Socialchef, Flemming Nielsen orienterede om et beslutningsforslag om kvindekrisecenter og en afdækning af 
de tilbud, der findes til borgere, der lever med vold i nære relationer i Frederiksberg Kommune, hvor det er 
besluttet at kommunen skal sætte ind med en styrket forebyggende indsats, som er særligt målrettet kommu-
nikation, kompetenceløft og øget samarbejde med civilsamfund. Udsatterådet har fået sagen sendt til oriente-
ring. Han orienterede også om en sag om tandlægehjælp til socialt sårbare og udsatte borger, hvor rammerne 
for den nye socialtandpleje fremgår. Sagen er sendt til orientering i Udsatterådet. Endelig orienteredes om et 
nyt lovforslag, som skal sikre, at flere hjemløse får tilbudt en udslusningsbolig i endnu længere tid en for nu-
værende, hvor en sådan alene kan finansieres i 2 år. I fremtiden vil der blive mulighed for, at kommunen kan 
finansiere udgifterne i en udslusningsbolig i 5 år. Forvaltningen vi i den kommende tid vurdere om disse mu-
ligheder også skal anvendes på Frederiksberg og i givet fald i hvilket omfang.  

7. Udsatterådets kalender 2021 

Rådet gennemgik årshjul og aktivitetskalender. Kommende mødedatoer er: onsdag den 9. juni kl.10.00 - 13.00 
inkl. sommerfrokost, tirsdag den 21. september kl. 14.00-16.00 og onsdag den 15. december kl.10.00-13.00 
inkl. julefrokost. Formødet for brugerrepræsentanterne afholdes en time før.  

Der afholdes fællesmøde med Socialudvalget i forkant til rådets ordinære møde den 9. juni, dvs. kl. 9.00 - 
10.00.  

Rådet er endvidere inviteret til det årlige budgetorienteringsmøde den 24. august kl. 15.00 -16.00 [tilrettet efter 
mødet]  og til det det årlige møde med borgmeteren og direktionen den 9. september kl. 16.00 -17.00. Rådet 
vil modtage en kalenderinvitation i Outlook. 

8. Evaluering af mødet 

Det blev tilkendegivet, at brugerrepræsentanterne i rådet var meget glade for formødet, som er af stor betyd-
ning i forhold til drøftelserne på de ordinære møder. Det blev også tilkendegivet, at det især er positivt at 
brugerrepræsentanterne fylder meget under mødet - og at alle indlæg er vigtige. 

9. Eventuelt 

Rådet havde intet at bemærke. 
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Bilag 1  

Bilagsoverskrift 2 
 
Overskrift kursiv lovtekst 
Loven siger: 
Kursiv lovtekst 

Retningslinjer: 
Tekst (Normal) 
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