
 

 

Udsatterådet 

 Dato: 06-05-2022 
Sagsnr: 00.00.00-P35-1-18 

Referat konstituerende møde d. 5. maj 2022 
Dato og tid: Torsdag den 5. maj 2022 kl. 16.00 – 18.00 

Mødested: Udvalgsværelse 1, Frederiksberg Rådhus 

Deltagere:  

Socialudvalget: Mette Bang Larsen og Merete Winther Hildebrandt 

Organisationer, brugergrupper og enkeltpersoner: Marina Willems, Helle Walsted Sa-
muelsen, Ebbe Lorenzen, Willy Hundborg, Patrick Roenberg Hansen, Kit Winsløv, Kri-
stine Sørensen, Christian Hvidt, Morten Wilhelmsen 

Tilforordnede: Flemming Nielsen, socialchef, Maria-Pia de Palo og Nina Hannemann 
(begge SSA) 

Sekretær: Maria-Pia de Palo 

Referent: Nina Hannemann 

Fraværende: Steen Gormsen 

Gæster: (pkt 7) Ragnhild Ladegård Nielsen, byplanarkitekt, By-, Kultur- og Miljøområ-
det 

Mødet startede med at mindes Kim Allan Jensen, der er afgået ved døden. Kim Allan 
var i mange år medlem af Frederiksberg Udsatteråd og formand for SAND København. 
Kim Allan vil blive savnet og husket for sit store engagement - og for at gøre en stor 
forskel for de udsatte. Kim Allans blev bisat den 4. maj, hvor han fik en meget fin afsked. 
Et minuts stilhed. 

1. Velkomst og kort præsentationsrunde ved Socialudvalgsformand Mette Bang 
Larsen 
Alle præsenterede sig kort og motiverede deres deltagelse i Udsatterådet. Der er en 
bred viden og vigtige kompetencer samlet i det nye Udsatteråd.  

 

 



 

2. Udsatterådets arbejde og forventninger v. Mette Bang Larsen 
Udsatterådet på Frederiksberg blev etableret i 2018 for at styrke dialogen med udsatte 
borgere og kommunens tilbud på udsatteområdet. Den foregående periode har været 
præget af Corona, fordi det har været svært at mødes. Alligevel er det er lykkedes for 
rådet at gribe nogle problematikker, der var behov for under Corona. 

Udsatterådet er blevet et permanent råd, og vedtægterne er vedtaget af Kommunalbe-
styrelsen.  

Formål og opgaver for Udsatterådet  
Udsatterådet skal være netværk, dialogskabende, høringsorgan ift. fx politikker på ud-
satteområdet osv. Udsatterådet kan selv være med til at sætte en dagsordenen for sit 
arbejde. Rådet kan fx arrangere temadage, konferencer mv. Der er gode erfaringer med 
at lave arbejdsgrupper, der engagerer sig i forskellige temaer. 

Rådets opgaver er også at bidrage til at udvikle Frederiksberg Kommunes politik på 
udsatteområdet. En vigtig opgave bliver, at rådet kommer med indspil til den nye Ud-
sattepolitik 2023 - 2026, som skal besluttes i år.  

Der skal laves en ny Udsattepolitik i år. Procesplanen behandles d. 30 maj i SU. Poli-
tikken vedtages sidst på året. Sidst havde Udsatterådet en workshop med indspark til 
politikken. Det er en god ide at gøre igen. Det forslås, at der indkaldes til et møde/work-
shop i slut juli/start august. Marina Willems vil være i dialog med Mette Bang Larsen og 
Maria-Pia de Palo om tidspunkt for en workshop. Der er også snitflader til andre råds 
arbejde - som fx Frivillighedsforum. 

Rådet drøftede temaer, der skal prioriteres i den kommende periode. Rådet fremhæ-
vede temaerne: Lighed i sundhed med fokus på forskelle i forhold til mænd og kvinder, 
ny hjemløsereform, ensomhed, Idræt til udsatte, et fælles mødested for udsatte og bru-
gerperspektivet. 

Budget for Udsatterådet 
Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2022 til udsatterådet, som skal dække sekretariatsbistand og 
udvikling, dvs.150.000 kr. til sekretariatsbistand og administration, mens resten skal 
dække, møder, diæter, rejser og øvrige aktiviteter. 

Udsattedag: Der er et budget på 162.000 kr. til udsattedagen, som skal dække admini-
stration/konsulent, mødested, forplejning og aktiviteter.  

3. Konstituering af Frederiksberg Udsatteråd 2022 – 2025 v. Mette Bang Larsen 
Valg af formand og næstformand 



 

Udsatterådet valgte formand og næstformand, jfr. § 4 i vedtægterne. Næstformanden 
træder i formandens sted ved dennes fravær. Vælges formanden blandt Kommunalbe-
styrelsens repræsentanter, vælges næstformanden blandt lokale organisationer, bru-
gere og enkelt personer og omvendt. Formand og næstformand udgør formandskabet. 
Hvis de udtræder af rådet fortages fornyet valg af formand og næstformand. 
Møderne ledes af formanden, og når denne er fraværende af næstformanden jfr. Ved-
tægterne §6 stk 6. 

Formand: Marina Willems blev valgt som ny formand for Udsatterådet.  
Næstformand: Mette Bang Larsen blev valgt som næstformand.  
 
4. Valg af repræsentant til Frederiksberg Kommunes Frivillighedsforum v. for-
mand Marina Willems 
Udsatterådet er inviteret til at udpege en repræsentant og suppleant til Frederiksberg 
Kommunes Frivillighedsforum, der skal understøtte det frivillige sociale arbejde og 
skabe samarbejde på tværs af de frivillige foreninger, organisation og råd. Frivilligheds-
forum møder 2 - 3 gange årligt og skal have konstituerende møde i maj/juni. De øvrige 
råd (Integrations- Handicap- og Ældrerådet) i kommunen er repræsenterede.  

Willy Hundborg blev valgt som repræsentant og Patrick Roenberg Hansen blev valgt 
som suppleant. 

5. Frederiksberg Kommunes indsats på udsatteområdet v. socialchef Flemming 
Nielsen 
Flemming Nielsen gav en kort orientering om indsatser på udsatteområdet på Frede-
riksberg. Herunder områdets økonomi og udfordringer på Frederiksberg samt indsatser 
på hjemløseområdet og området vedr. vold i nære relationer.  

6. Udsattedag på Frederiksberg v. Marina Willems 
Udsatterådet skal for første gang arrangere en udsattedag på Frederiksberg. Det bliver 
en vigtig markør for Udsatterådet. Der er en arbejdsgruppe, der arbejder med at arran-
gere dagen. (Marina Willems, Willy Hundborg, Christian Hvidt, Morten Wilhelmsen og 
Maria-Pia de Palo og Nina Hannemann fra forvaltningen.). 

Der planlægges med en dag midt i september på Frederiksberg Runddel. Dagen skal 
være sjov  med debat, information, mad, musik osv. Arbejdsgruppen mødes igen d. 12. 
maj 2022 kl. 13 – 15. 



 

7. Introduktion til forslag til hospitalsgrunden v. byplanarkitekt Ragnhild L. Niel-
sen, By- Kultur- og Miljøområdet 
Hospitalsgrunden er det sidste store område på Frederiksberg, hvor et større område 
kan udvikles. Udviklingen af hospitalsgrunden har været i udbud/arkitektkonkurrence, 
og der er valgt tre arkitektkonsortier, der er kommet med hver deres bud. De tre kon-
kurrence-deltagere er: EFFEKT, SLETH og Vandkunsten/SLA.  

Plancherne fra deltagerne udstilles i rådhushallen efter d. 12. maj. De politiske udvalg 
og borgmester skal træffe en beslutning om udviklingsplan inden sommerferien.  

Udsatterådet kan komme med af tilbagemeldinger med deadline den 30. maj. Rådet 
nedsatte en arbejdsgruppe, der kommer med tilbagemeldinger. (Marina Willems, Chri-
stian Hvidt, Willy Hundborg, Morten Wilhelmsen og Kristine Sørensen)  

8. Kommende møder og aktiviteter v. Maria-Pia de Palo 
Der er et årshjul for Udsatterådets mødeaktivitet. Rådet mødes mindst 2 gange årligt. 
Vi planlægger med 3 møder i 2022. Det foreslås, at møderne afholdes på skift i råds-
medlemmernes institutioner eller andre relevante steder. De næste møder er planlagt 
til torsdag d. 18. august og onsdag d. 16. november. Begge dage fra kl. 14.00 – 16.00. 

Ud over de ordinære møder holdes et fællesmøde med Københavns Udsatteråd hvert 
år om fælles aktiviteter, et fællesmøde med SU (Socialudvalget), og i år en workshop 
med Udsatterådets indspil til udsattepolitikken. Budgetforhandlingerne foregår 9 og 10. 
september. Mødet med SU skal lægges inden da i august.  

Rådet for Socialt Udsatte har inviteret til årets første landspanelmøde for Udsatterådet 
d. 3. juni 2022. Forvaltningen udsender en mail til Udsatterådets medlemmer, med mu-
lighed for at tilmelde sig. 

Endelig er der Brugernes Bazar den 24. august i Odense. Det er et stort arrangement, 
som det er sjovt at deltage i.  

Udsatterådet kan derudover beslutte sig for andre aktiviteter. Ideer og tanker til kom-
mende møder var at beskæftige sig med temaerne Lighed/Ulighed i sundhed og en-
somhed. 

Udsatterådet har en facebookside. Rådets medlemmer opfordres til at være aktive der-
inde.  

Udsatterådet har også en hjemmeside med en oversigt over medlemmer  mm.  



 

9. Eventuelt 
Maria-Pia de Palo orienterede om diæter.  
 


	Udsatterådet 
	Referat konstituerende møde d. 5. maj 2022 
	1. Velkomst og kort præsentationsrunde ved Socialudvalgsformand Mette Bang Larsen 
	2. Udsatterådets arbejde og forventninger v. Mette Bang Larsen 
	Formål og opgaver for Udsatterådet 
	Budget for Udsatterådet 

	3. Konstituering af Frederiksberg Udsatteråd 2022 – 2025 v. Mette Bang Larsen 
	Valg af formand og næstformand 

	4. Valg af repræsentant til Frederiksberg Kommunes Frivillighedsforum v. formand Marina Willems 
	5. Frederiksberg Kommunes indsats på udsatteområdet v. socialchef Flemming Nielsen 
	6. Udsattedag på Frederiksberg v. Marina Willems 
	7. Introduktion til forslag til hospitalsgrunden v. byplanarkitekt Ragnhild L. Nielsen, By- Kultur- og Miljøområdet 
	8. Kommende møder og aktiviteter v. Maria-Pia de Palo 
	9. Eventuelt 


