
 

 

 

  

 
 
 

  
Sagsnr: 00.00.00-P35-1-18 

Referat af udsatterådets møde d. 17. august 2022 
 

Mødested:  Finsenshave, Sønderjyllands alle 10, kælderen 

Deltagere: Mette Bang Larsen, Merete Hildebrandt, Marina Willems, Helle Walsted Samuelsen, 
Ebbe Lorenzen, Kit Winsløv,  Christian Hvidt. Tilforordnede: Flemming Nielsen, socialchef, Anna 
Trolle Bendtsen, Sundhedscentret samt sekretær Maria-Pia de Palo.  Afbud: Willy Hundborg, Pa-
trick Roenberg Hansen, Kristine Sørensen, Morten Wilhelmsen. 

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed til minde om rådsmedlem Steen Gormsen som afgik ved 
døden i foråret.  

1. Introduktion til Finsenshave 

En medarbejder fra Finsenshave gadeplansindsatsen informerede om deres udgående og op-
søgende arbejde i området, herunder om socialsygeplejersken og hans arbejdsfunktion.  

2. Velkomst  

Formandskabet ved formand Marina Willens og Socialudvalgsformand Mette Bang Larsen bød 
velkommen og gennemgik dagsorden. 

3. Godkendelse af dagsorden 

Udsatterådet godkendte dagsorden. 

4. Drøftelse af temaet ”Lighed i sundhed”  
Rådet drøftede hvad der kan gøres bedre ift. udsattes sundhed på Frederiksberg set i lyset af 

at mennesker i social udsathed har markant dårligere helbred end den øvrige befolkning - og i 

gennemsnit lever 19 år kortere. 

Forvaltningen v. chefkonsulent Maria-Pia de Palo orienterede om at der for at varme op til 

temadrøftelsen på udsattedagen den 16.9 er afholdt dialogmøder med herberger og væreste-

der om brugernes oplevelser og ønsker i forhold sundhed. Brugerne udtrykte bl.a. et behov for 

opsøgende og mobile/fremskudte sundhedsindsatser så sundhedstilbud kommer ud hvor de 

 



 

 

udsatte opholder sig og behovet for at frivillige organisationer tænkes ind i forhold til at løfte 

opgaver om følgeskab og fællesskab, fælles madlavning, sport etc. Der blev også udtryk ønske 

om flere aktivitetstilbud på botilbud og væresteder, herunder fællesmadordning, fitness mulig-

heder og værksteder  (§ 103,104). Det er vigtigt med forskellige typer af tilbud, så der er flere 

varer på hylderne. 

Sundhedscenteret v. Teamleder Anna Trolle Bendtsen orienterede om sundhedscentrets til-

bud målrettet udsatte borgere og om arbejdet med ny sundhedspolitik 2023 - 2026. 

 

Udsatterådet havde efterfølgende en dialog om lighed i sundhed og drøftede forskellige per-

spektiver på ulighed i sundhed. Det blev understreget at sundhedsdebatten skal have fokus 

på såvel den fysiske sundhed som den mentale sundhed, herunder ensomhed. Drøftelserne 

indgik som led i forberedelsen til temadebatten på udsattedagen om ulighed i sundhed, som 

afholdes den 16. september. 

 
5. Udsattedag den 16. september  

Udsatterådets arbejdsgruppe (Christian, Morten, Willy samt Nina og Maria-Pia), infor-
merede om programmet for udsattedagen, hvor også Frivilligforum deltager med  boder 
fra byens frivillige organisationer. Arbejdsgruppen arbejder videre med forberedelsen 
og organisering af temadebatten om ulighed i sundhed. 
 

6. Budget 2023  

Socialudvalgsformand Mette Bang Larsen indledte med at orientere om en presset økonomi 
på det specialiserede socialområde og socialchef Flemming Nielsen orienterede om budget-
processen. 
 
Udsatterådet drøftede herefter forberedelsen af mødet med borgmesteren den 24. august, hvor 
rådet vil fremsætte deres ønsker til budget 2023. Derudover drøftede de svar til rådets hørings-
svar til budget 2023. Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at skrive høringssvar på baggrund 
af drøftelserne. Høringssvar er vedlagt som bilag i referat.  
 

7. Rundt om bordet  

Udsatterådet udsatte punktet pga. tidspres og ventede eksterne gæster til pkt. 9. 
 
 

8. Udsatterådets aktivitetskalender   

Sekretær for udsatterådet Maria-Pia de Palo orienterede om at rådet vil få udsendt årshjul med 



 

 

referat.  

9. Dialog om brugernes tilfredshed med mødet med Arbejdsmarkedsafdelingen  
Helene Bull, specialkonsulent  og Joen Jelsted, specialkonsulent, Ledelsessekretariatet SSA 

orienterede om den igangværende eksterne redegørelse af Arbejdsmarkedsafdelingen, hvor 

der er fokus på styrkelse af dialogen med borgerne om en meningsfuld beskæftigelsesindsats. 

Udsatterådet kom med deres synspunkter og leverede indspil om erfaringer i mødet med Ar-

bejdsmarkedsafdelingen til. 

 

10. Evaluering af mødet  
Punktet blev udsat 
 

11. Eventuelt  
Der var ingen bemærkninger. 
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