
 

 

 

  

 
 

 Dato: 21-12-2021 
Sagsnr:  

Referat fra Udsatterådets 5. møde i 2021  

Onsdag den 15. december 2021 kl. 10.00 - 12.00 
Mødested: Kommunalbestyrelsens spisesal, Frederiksberg Rådhus 

Deltagere:  
Socialudvalget: Mette Bang Larsen  
Organisationer, brugergrupper og enkeltpersoner: Formand Michael Brautsch, Christian Hvidt, 
Marina Willems, Willy Hundborg  
Tilforordnede: Jørgen Brorsen, Flemming Nielsen, Irene Harboe Brandt, Niels Henrik Jensen, 
Søren Romar 
Sekretær: Maria-Pia de Palo  
 
Afbud: Flemming Brank, Ebbe Lorenzen, Jessy Mikkelsen, Steen Gormsen, Kim Allan Jensen, 
Anne Lindahl.  
 

1. Velkomst  v. formandskabet  

Formanden Michael Brautsch indledte mødet med at gennemgå dagsorden, og han beklagede at 
rådets møde måtte flyttes fra Herberget Lærkehøj til Rådhuset pga. coronasituationen samt at 
julefrokosten måtte aflyses af samme grund.  

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

3. Kommunalvalget 2021 Frederiksberg  

Formanden gav, pga. forfald fra næstformand Flemming Brank, en kort status på kommunalvalget 
politiske landskab samt politiske udvalg, der nedsættes for den kommende valgperiode.  
 
Formanden orienterede om, at han er valgt ind i den nye kommunalbestyrelse , og derfor fratræder 
som formand for udsatterådet. Næstformand Flemming Brank vil ikke længere være i kommunal-
bestyrelsen. Se vedhæftet bilag for en oversigt over medlemmer i socialudvalget.  
 
Mette Bang Larsen takkede, på vegne af rådet, for formandens store indsats i udsatterådet. 
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4. Perspektiver på regeringens nye udspil til bekæmpelse af hjemløshed ”Alle skal 
have et hjem” 

Forstander for herberget Lærkehøj, Søren Romar orienterede om regeringens udspil om hjemløs-
hed. Han gav sit perspektiv på hvad udspillet kommer til at betyde for herbergerne Lærkehøj og 
Lindevangen, idet den eksisterende refusionsordning omlægges. Centrale spor i udspillet er bl.a. 
at opholdslængden på herbergerne skal være kortere, flere billige boliger til anvisning, og at der 
sættes hurtigt ind med housing-first og bostøtte. Søren Romar anså i den forbindelse at Frederiks-
berg Kommune er langt i omstillingsprocessen jf. regeringens initiativer omkring indsatsen for, at 
nedbringe antallet af borgere på herberger via bl.a. den fremskudte indsats og muligheden for 
tilbud om egen bolig og egnede botilbud til målgruppen. 

Derefter var der en fælles drøftelse, hvor det bl.a. blev understreget, at det er vigtigt med en bred 
vifte af tilbud, som kan dække målgruppens mange forskellige behov.    

5. Proces for konstituering af nyt Udsatteråd i 2022  

Maria-Pia de Palo orienterede om proces for konstituering af nyt udsatteråd. Udsatterådets funkti-
onsperiode er fire år og følger kommunalbestyrelsens valgperiode. Derfor skal der nu indstilles 
kandidater til udsatterådet i 2022.  

Udsatterådet består af ni faste medlemmer og seks tilforordnede fra Frederiksberg Kommune. De 
ni medlemmer vælges, så der er to medlemmer fra kommunalbestyrelsen og syv medlemmer fra 
lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med 
udsatte grupper. Derudover vælges 3 stedfortrædere til rådet. 

For at sikre god og bred sammensætning af rådet, opfordrer Frederiksberg Kommune borgere og 
foreninger til at indstille medlemmer til Frederiksberg Udsatteråd. Rådets skal gerne bestå af med-
lemmer, der selv har erfaring med at være udsat eller har særlig viden og interesse indenfor enten 
hjemløshed, misbrug af stoffer eller alkohol, prostitution, psykisk sygdom eller vold, og derved kan 
rådgive om særlige udfordringer og udvikle idéer til kommunalbestyrelsen. Kandidater skal have 
bopæl, være lokalt tilknyttet eller arbejde på Frederiksberg.  

Fristen for indstilling af kandidater er 8.februar 2022. Der vil være en offentlig annoncering om 
indstilling af kandidater til udsatterådet. Derudover vil relevante sociale organisationer mm. mod-
tage information om dette via mail.   

Nuværende udsatteråd fungerer frem til nyt udvalg er konstitueret i foråret. 

Endelig rettede formanden et stor tak til Jessy Mikkelsen (forfald) for hendes indsats i udsatterådet, 
idet hun ikke genopstiller som kandidat til udsatterådet pga. travlhed.  

6. Udsatterådets vælgermøde i Finsenshave den 3. november 2021 – erfaringsopsamling 
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Formanden takkede arbejdsgruppen (Christian Hvidt, Steen Gormsen, Jessy Mikkelsen og sekre-
tær Maria-Pia de Palo) for et flot vælgermøde i Finsenshave i forbindelse med kommunalvalget d. 
16. november.  

Christian Hvidt fra arbejdsgruppen orienterede om, at alle opstillede partier og lokallister i kommu-
nen var inviteret, og i alt 16 repræsentanter deltog. Der var opstillet et festtelt i Finsenshave sam-
men med en pølsevogn, der serverede gratis vand og pølser. 

Rådet havde på forhånd formuleret spørgsmål til politikerne om konkrete temaer som udsatterå-
dets arbejdsgrupper har fokus på: hjemløshed og unge udsatte, ulighed i sundhed og frivillige so-
ciale organisationer. Formand for Københavns Udsatteråd, Peter Juul var moderator, og det fun-
gerede rigtig godt.  

Christian Hvidt pointerede, at det fremadrettet er vigtigt at være opmærksom på, at det kræver en 
del ressourcer at arrangere større events - og at det derfor er helt centralt med sekretariatsbistand 
som hjælper arbejdsgrupperne, hvis rådet skal kunne løfte sådanne opgaver. Derudover var der 
en drøftelse af, hvordan udsatterådet fremover også skal huske at trække på de lokale sociale 
organisationer mm, der kan hjælpe til praktiske opgaver mm. Det vil fx være relevant i forbindelse 
med at rådet skal afholde en udsattedag i 2022.     

Endelig var der forslag om, at der ved kommende arrangementer uddeles et faktaark, som bla. 
indeholder hvad det vil sige at være udsat, antallet af udsatte borgere på Frederiksberg samt in-
formation om udsatterådets arbejde og funktion. 

7.  Erfaringsopsamling om udsatterådets virke  

Formanden indledte punktet med et kort tilbageblik og pointerede at udsatterådet er startet på bar 
bund fra 2018 og derfor har skullet løbe udsatterådet i gang og finde en arbejdsform som virker – 
og at det alt i alt er lykkedes godt.  

Der var herefter en fælles drøftelse af erfaringer i udsatterådet, herunder hvad der skal føres videre 
og hvad der skal gøres anderledes i det nye udsatteråd 2022. Centrale punkter var:  

• Rådets sammensætning: Det er vigtigt at finde en balance i forhold til de 6 tilforordnede, som 
deltager på møderne, idet forvaltningen kan komme til at fylde for meget på møderne i forhold 
til brugerrepræsentanterne.  

• Der var ønske om, at de tilforordnedes rolle og funktion i udsatterådet bliver præciseret.  
• Formøder skal fastholdes, idet det er brugerrepræsentanternes mulighed for at koordinere og 

forberede møderne - og sikre at alle kommer til orde. 
• Det funger godt med at holde møder på forskellige lokale sociale tilbud, fremfor at holde mø-

derne på rådhuset. 
• Det er vigtigt med arbejdsgrupper/underudvalg, som kan arbejde parallelt med udsatterådets 

møder, idet rådets fire årlige møder ikke anses som værende tilstrækkelige. Arbejdsgrupperne 



 

4 
 

skal dog have konkrete opgaver. Det anbefales også at arbejdsgrupperne holder møder de 
steder, hvor de udsatte opholder sig fx sociale tilbud etc.       

• Målgruppefokus. Det er behov for at drøfte målgrupper i nyt udsatteråd, idet fokus kan blive for 
snævert. Fx vil det være relevant at fokusere mere på prostitution og kvindekrisecentre etc. 

• Høringssvar blev fremhævet som en væsentlig udfordring, idet der ofte er for korte tidsfrister til 
at svare på disse. Dertil kommer, at der ofte er tale om faglige og komplekse høringssager, 
hvorfor det anbefales at forvaltningen sørger for at tidsfristen bliver længere. Endvidere vil det 
være en hjælp, hvis forvaltningen forlægger de konkrete høringssager på rådets møder.    

• Der var forslag om at udsatterådet har flere faglige oplæg og at brugerrepræsentanterne også 
bliver brugt mere i denne sammenhæng.  

• Der er behov for at rådet bliver mere synlige i forhold til målgruppen, og derfor er det vigtigt at 
udsatterådet fx stiller op på væresteder etc. med kaffe og dialog, indgår samarbejde med Om-
bold osv.   
 

Endelig pegede udsatterådets brugerrepræsentanter på Marina Willems, som en mulig kandidat til 
udsatterådets kommende formand. Dette vel vidende, at der nu skal en proces i gang med indstil-
ling af nye kandidater til udsatterådet.   
   
8. Rundt om bordet – dialog og videndeling  

Punktet blev udsat. 
 

9. Udsattedag 2022  

Udsatterådet drøftede nærmere planlægning af en udsattedag. Rådet har tidligere besluttet, at der 
skal være et overordnet tema til debat på dagen, der skal være musik og feststemning - og der var 
bl.a. ideer om et stort morgenbord for hjemløse i byen.     

Udsatterådet nedsatte en arbejdsgruppe til planlægning af udsattedagen: Kim Allan Jensen, Willy 
Hundborg, Steen Gormsen, Marina Willems, Christian Hvidt og Mette Bang Larsen. Mariana er 
tovholder og indkalder til første møde. 

10. Eventuelt 

Der var ingen bemærkninger. 
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