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Referat fra Udsatterådets 3. møde i 2021  
 
Onsdag den 09. juni 2021 kl. 10.15 - 12.00

Mødested: Menighedshuset, Pile Allé 3, 1., 2000 Frederiksberg

_________________________________________________________________________ 

Deltagere:

Socialudvalget: Mette Bang Larsen

Organisationer, brugergrupper og enkeltpersoner: Formand Michael Brautsch, Jessy Mikkelsen, Christian Hvidt, 
Kim Allan Jensen, Willy Hundborg

Tilforordnede: Flemming Nielsen, Irene Harboe Brandt, Jørgen Brorson, Søren Romar, Niels Henrik Jensen

Afbud: Næstformand, Socialudvalgsformand Flemming Brank, Ebbe Wendt Lorenzen, Steen Gormsen, Mariana 
Willems, Mie Andresen

 
  

 
1. Velkomst v. formandsskab

 
Formanden bød velkommen til mødet og orienterede om, at formødet der på normalvis bliver afholdt før 
møde i Udsatterådet, ikke blev afholdt forud for dagens møde. Formanden kom med forslag om, at man 
fremover lægger det politiske møde med Socialudvalget i marts og dermed afholder det første opstartsmøde i 
marts 2022, da der er tiltrådt ny kommunalbestyrelse hvilket er en oplagt mulighed for at tale ind i den 2-årige 
budgetplanlægning.
 
 

2. Godkendelse af dagsorden
 

Dagsordenen blev godkendt.
 
 
3. Opfølgning på mødet med Socialudvalget

 
Formanden orienterede om mødet med Socialudvalget og oplyste at mødet gik godt, og havde afledt et 
gensidigt ønske om, at have ét fastlagt årligt møde og generelt set have en bedre kontakt. Rådet drøftede 
behovet for, at man ved det næste politiske møde afsætter 2 timer i stedet for én time. Formanden oplyste, at 
mødet centrerede sig om ensomhed og behovet for billigere boliger som kan betales af udsatte/hjemløse, 
med udgangspunkt i rådets tre nye fokusområder.
 
Rådet drøftede hvorledes de kunne sikre en bedre struktur, samt en mere konstruktiv dialog ved næste 
politiske møde, hvilket afledte en ideudveksling om at lave en mødeform baseret på arbejdsgrupper, så man 



kan komme ind under overfladen og sikre at mødet ikke udvikler sig til at blive politiske valgtaler. Hertil 
tilføjede Mette Bang Larsen, at det kunne være en god idé at lægge fremtidige politiske møder om mandagen 
i tidsrummet kl. 17-19, da det forhåbentlig kunne resultere i et større fremmøde af politikere. 
Generelt set var det rådets oplevelse, at der var en positiv ånd fra politikerne og plads til en god dialog.
 
Socialchef Flemming Nielsen pegede på, at rådet fremover skal være skarpere på at italesætte hvilke grupper 
af udsatte man taler om. Flemming Nielsen orienterede om, at boligsituation på Frederiksberg er god og at 
der på nuværende tidspunkt er flere muligheder for at placere borgere. Dette skyldes f.eks. at man ikke 
længere har en udfordring med at placere flygtninge, hvilket betyder at der er plads til at hjælpe de borgere 
som befinder sig på gaden, samt de allermest udsatte borgere, som situationen ser ud nu.
 
Rådet udvekslede information omkring Housing First princippet og drøftede nødvendigheden i at støtte 
borgere i overgangen til en bolig, herunder brugen af efterværn til at understøtte udsatte borgere i at kunne 
blive boende i en almen bolig. Rådet drøftede desuden hvordan man ikke kan se udsatte som en homogen 
gruppe, da nogle udsatte borgere f.eks. får et mere anstændigt liv i Finsens Have, grundet rummeligheden 
der findes der, end de ville i en kommunalt anvist bolig.
 
Rådet drøftede kort den nye økonomiaftale for 2022 mellem staten og kommunerne (Her er økonomiaftalen 
for 2022 (kl.dk) og hvordan aftalen er fordelt ift. socialområdet.
Ift. hjemløse står der i den nye aftale at:
 
”Flere end 6.000 mennesker er hjemløse i Danmark, og samtidig oplever kommunerne en udvikling, hvor antallet 
af nye herbergspladser, udgifter og opholdstiden stiger, og hvor de lovgivningsmæssige og økonomiske 
strukturer kan udgøre en barriere for at tilrettelægge den rette hjælp.
Regeringen og KL er enige om, at der er behov for en grundlæggende omstilling af indsatsen på 
hjemløseområdet, hvor udfordringerne på området adresseres, så flere opnår egen bolig med den rette støtte 
efter Housing First-princippet, og så de allermest udsatte, der har brug for et akut ophold på et herberg, kan få 
det.
Parterne noterer sig, at regeringen efter sommer vil præsentere et udspil, der understøtter omstillingen og skal 
nedbringe hjemløsheden. Parterne er enige om, at der som led i en omstilling skal være adgang til flere billige 
boliger, som udsatte borgere har mulighed for at betale. Flere billige boliger er en afgørende forudsætning, hvis 
den langvarige hjemløshed skal afskaffes. Det kræver, at alle parter bidrager, så der både bygges nyt, og den 
eksisterende boligmasse udnyttes bedre via øget brug af anvisningsretten.
Når flere hjemløse opnår egen bolig, vil behovet for ophold på herberger mindskes. Som en del af det 
kommende udspil vil regeringen tage initiativ til en analyse, der bl.a. undersøger udviklingen i opholdstid, pladser 
og tilbudstyper. Analysen skal desuden se på målgrupper, udgifter samt kapaciteten på området. Analysen skal 
danne grundlag for at kunne følge op på målsætningen om at reducere antallet af hjemløse i Danmark. KL og 
relevante interessenter vil blive inddraget i analysen.
Parterne er enige om, at der er behov for at drøfte, hvordan der kan laves en grundlæggende omstilling af 
området, herunder tilvejebringelsen af billige boliger via nybyggeri og øget brug af anvisningsretten og 
kommunernes rammer for at arbejde efter Housing First-princippet, når regeringen fremlægger sit udspil om 
hjemløshed efter sommeren”.
 
 
4. Møde med Københavns Kommune forår 2022

 
Formanden orienterede om fællesmødet med Københavns Kommunes Udsatteråd den 4. maj 2021. 
Mødet blev afholdt på baggrund af manglende aftale om samarbejde af covid-19 vaccinationer. Mødet afledte 
en aftale om at fastlægge et årligt møde med Københavns Kommunes Udsatteråd med mulighed for at skabe 
et tættere samarbejde fremover. Københavns Kommunes Udsatteråd arbejder mere politisk, da de er en 
væsentlig større kommune og mødet afspejlede derfor hvordan der er større udfordringer i Københavns 
Kommune, og hvordan de har et mere forankret samarbejde med Region Hovedstaden.
Rådene drøftede derudover det sociale frikort, hvilket afledte en god dialog.
Fællesmødet blev afholdt via Teams, som satte nogle begrænsninger for drøftelserne.
Forud for mødet havde formændene for de respektive råd, sendt materiale omkring rådenes arbejdsområder 
og fokustemaer, for at tydeliggøre hvor det giver mening at samarbejde.
 
Rådet drøftede herefter vigtige pointer til de næste møder med både Københavns Kommunes Udsatteråd og 
Socialudvalget.
 
Mette Bang Larsen pegede på, at det er vigtigt med politisk repræsentation og deltagelse, så man sikrer at 
mærkesager fra Udsatterådet bliver ført videre i praksis. Til dette påpeger hun, at Udsatterådet med fordel 
kan lære af Handicaprådet og stille større krav til politikerne. Rådet drøftede desuden sammensætningen af 
rådet, og hvordan de kunne sikre mere struktur og større afsæt i fremtiden, samt behovet for en tydeligere 
strategi. Det blev foreslået, at man fremover arbejder med kortere og/eller ét fokusområde, så man har større 
mulighed for at få politisk indflydelse.
 

https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/juni/her-er-oekonomiaftalen-for-2022/


 
Det blev besluttet, at man på årets sidste møde i rådet, skal have en evaluering af rådets arbejde og 
målsætninger på dagsordenen. Her er det tiltænkt, at rådet skal drøfte bud på ny strategi og en anden 
sammensætning (form, indhold og mål), som man kan gå videre med efter konstitueringen af den nye 
kommunalbestyrelse.
 
Rådet efterspurgte midler på 40.000 kr. som var afsat til SSA i 2020 til afholdelse af en workshop omkring 
udsatte og frivillighed. Det blev aftalt, at rådets sekretær undersøger nærmere.
 
 
5. Vælgermøde

 
Rådet besluttede at afholde et vælgermøde. Formålet med mødet er, at få flere udsatte borgere til at stemme 
til kommunalvalget, samt skabe en platform hvor udsatte borgere kan deltage i debatten.
Det blev besluttet at nedsætte en planlægningsgruppe, som udtænker mødets form og lokation. Det skal 
afklares hvem der skal inviteres, og hermed tages højde for, at man ved at vælge en kommunal ejendom er 
juridisk bundet til at repræsentere alle partier. Rådet var enige i, at lokationen skal have relevans for området 
og arbejdet med udsatte.

 
Planlægningsgruppen består af: Formand Michael Brautsch, Kim Allen, Irene Harboe Brandt og Jessy 
Mikkelsen samt sekretærbistand. Det blev aftalt, at gruppen til næste møde i rådet den 21. september har 
udarbejdet oplæg. Mødet planlægges ultimo juni og selve vælgermødet planlægges til at ligge primo 
november.

 
 
6. Rundt om bordet

 
Rådet drøftede videre omkring den nye Økonomiaftale 2022 og var enige i, at det er politisk interessant for 
rådet, at undersøge nærmere hvor og hvordan rådet kan have indflydelse. Herunder hvordan de nye 
puljemidler kan bruges ift. retningslinjer. Jørgen Brorson oplyste til dette, at arbejdsmarkedsområdet har fået 
tildelt en pulje som skal sikre det fortsatte gode arbejde med Flere skal med 2 om at få aktivitetsparate og 
jobparate i beskæftigelse, særligt ift. småjobs. Der bliver desuden ansat sagsbehandlere til at koncentrere sig 
om borgere der har været i systemet i flere år og på denne måde sikret en mere håndholdt indsats.
Beskæftigelsesindsatsen er løftet igen, og der er på nuværende tidspunkt ingen restriktioner ift. corona.
 
 
7. Udsatterådets tre fokusområder for 2021
 

Gennemgang af Udsatterådets tre nye fokusområder ved arbejdsgrupper:
• Fokusområde 1: Overgange og brobygning indenfor det psykiatriske område
• Fokusområde 2: Boliger som kan betales af hjemløse/alternative boligløsninger målrettet 

udsatte, hjemløse og gruppen i risiko for hjemløshed
• Temaet om covid-19 og afledte konsekvenser dækkes af begge arbejdsgrupper

 
Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupperne:

 
Arbejdsgruppen omkring ensomhed udarbejdede overblik over, hvor borgere som oplevede ensomhed kan 
søge hen. Arbejdsgruppereferatet blev videresendt til rådet. Det afledte dog ikke praktisk handling. Der er 
stadig behov for at afdække hvor ensomme borgere kan søge hjælp og hvor meget af denne hjælp der 
baseres på kommunale tilbud og frivillige foreninger. Rådet drøftede i denne sammenhæng igen muligheden 
for, om udsatte borgere i forbindelse med arbejdsprøvning, kan komme i praktik i frivillige foreninger. Her vil 
de opleve et meningsfællesskab, at tage ansvar på lige fod med andre, og gøre en reel forskel. Det blev 
aftalt, at Jørgen Brorson vil se nærmere på lovgivningen omkring arbejdsprøvning og undersøge om man kan 
arbejde som frivillig i tråd med jobafklaring.
 
 

8. Udsatterådets kalender: årshjul 2021/2022
 

Rådet gennemgik årshjulet og de kommende møder.
Kommende mødedatoer er: mandag den 6. september kl. 13-14 (temadrøftelse med Socialudvalget og By-og 
Miljøudvalget), tirsdag den 21. september kl. 14-16 og onsdag den 15. december kl. 10-13 inkl. julefrokost.
Det planlægges desuden vælgermøde primo november.
 
 
 
 

 



9. Evaluering
  

Rådet var enige i, at mødet var gået godt og havde afledt en god dialog, særligt ift. hvordan rådet sikrer mere 
fremdrift fremover.
 
10. Evt.
 

Rådet havde intet at bemærke
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