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Eksperternes råd til oprettelsen af et udsatteråd på  
Frederiksberg:

”Tænk socialområdet og 
arbejdsmarkedsområdet sammen.” 

- Birthe Povlsen, konsulent i Socialstyrelsen

”Tænk brugere og bruger-organisationer ind i
udsatterådet. Det er dem, som ved, hvad der
optager borgerne.” 

 
- Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte

”Socialt udsatte føler sig ikke hørt, så man skal 
overveje om et udsatteråd er et glansbillede, 
eller  om man reelt vil høre hvad der bekymrer 
borgerne.”

- Britt Wendelboe, programchef i TrygFonden og 

bestyrelsesmedlem i den Sociale Kapitalfond

Interview med Britt Wendelboe, Janne Sjursen og Birthe Povlsen



Det blev under gruppedrøftelserne pointeret, 

at det er  vigtigt at overveje følgende 

spørgsmål inden, man begynder  at 

sammensætte et udsatteråd:

Hvad menes der med socialt udsatte?

• Der kan være stor forskel på, hvem man 

mener  er socialt udsatte. Er det alkohol – 

og  stofmisbrugere, psykisk syge, hjemløse,  

voldsramte kvinder, minoriteter (etniske,  

religiøse, seksuelle)? Dette er vigtigt at 

afklare, så man får de rigtige 

repræsentanter med i  rådet.

Gruppedrøftelse om et udsatteråd på Frederiksberg



På de følgende sider vil der være opsamlinger af de pointer, 

som kom frem under gruppedrøftelserne. 

Sammensætning: 

En af de pointer som oftest blev nævnt fra gruppedrøftelserne 

var, at der skal være udsatte borgere i udsatterådet. 

Holdningen var, at dette vil give rådet legitimitet. Derudover 

var der enighed om, at de udsatte borgere kender de udsattes 

problemstillinger bedst. 

 

Derudover var der bred enighed om, at man skal sikre 

repræsentation fra et bredt felt af udsatte. I den forbindelse 

skal man også overveje, hvordan man sikrer, at de mest 

udsatte borgere også bliver hørt, da de højest sandsynligt ikke 

vil kunne repræsentere sig selv i et udsatteråd. Dette kunne 

for eksempel være gennem repræsentanter fra forskellige 

udsatteråd. 

Gruppedrøftelse om et udsatteråd på Frederiksberg



Politisk deltagelse i rådet?

Der var delte meninger om, hvorvidt politikerne skulle 

være en del af  udsatterådet. Nogle grupper 

argumenterede for, at det kan hjælpe  udsatterådet 

med at få initiativer igennem, hvis der er nogle 

politikere,  som kan bære rådets beslutninger videre 

ind i kommunalbestyrelsen.  Andre mente, at 

udsatterådet ikke skal have politisk deltagelse, da 

rådet skal være på borgernes præmisser og ikke på 

kommunens.

Der blev afholdt caferunder, hvor deltagerne kunne høre om forskellige initiativer for 
socialt udsatte på Frederiksberg. Her er det Café Paraplyen som  fortæller om deres 
aktiviteter



Andre medlemmer af rådet

Derudover blev der nævnt en bred vifte af andre 
mulige medlemmer til udsatterådet:

• Erhvervslivet
• Boligsocialt personale
• Fagpersoner
• Psykiatrisk personale
• Sundhedsfagligt personale
• Integration

Gruppedrøftelse om et udsatteråd på Frederiksberg



Interview med Mette Guul, Leif Jensen og Dennis Østergaard om udsatteråd i Odense og 
Holstebro Kommuner

”Vi har en embedsmand som sekretær. Han har 
ikke  stemmeret, men kan oversætte fra dansk 
til  kommunsk og fra kommunsk til dansk-  og 
det er vigtigt” 

- Dennis Østergaard, formand for Udsatterådet i Holstebro  
Kommune

”Man skal som kommune ville et udsatteråd, hvis det 

skal  give mening ift. målgruppen. Det vil blandt andet 

sige, at rådet skal inddrages tidligt i de politiske 

processer som fx  budgetforhandlinger, socialpolitik osv.” 

  - Mette Guul , medlem af  Udsatterådet i Odense Kommune



Mødeform

Der var forskellige holdninger til, hvor ofte 

udsatterådet skulle holde  møder. Der var nogle 

grupper, som mente, at udsatterådet skal mødes  ofte 

i starten, så man kan få etableret en god mødekultur 

og struktur.  Andre mente, at rådet skal mødes 4-6 

gange om året. Derudover var der  forslag om, at der 

bør være en middag for rådets medlemmer en gang  

om året eller oftere for at etablere relationer på tværs 

af rådet.

Det blev også foreslået, at udsatterådet bør holde 

møder på væresteder  eller andre steder uden for 

kommunen. Derudover mente nogle, at  rådet kan 

holde åbne møder, workshops eller andet et par gange 

om  året for at få inspiration udefra.
Gruppedrøftelserne udmøntede sig i flere gode tanker og  overvejelser



Forankring

I forhold til forankring var der flere forskellige forslag. Der var 

forslag om, at rådet  skulle have en organisatorisk forankring 

på rådhuset, men i højere grad skulle  forankres i udsatte-

miljøet. Dette kan fx gøres ved møder og besøgsrunder på  

forskellige væresteder. Man kan derudover skabe en 

samfundsmæssig forankring  ved, at rådet holder 

arrangementer. Det kan fx være en udsatte-dag.

Den politiske forankring kan sikres ved jævnligt at holde 

møder med  Socialudvalget eller forvaltningen. Derudover 

kan rådet have en højtstående  politiker eller embedsmand 

som sekretær, så rådet er tæt på ”magten”. Sidst men  ikke 

mindst kan man sikre den politiske forankring af rådet ved at 

lave nogle  procedure for, hvornår rådet skal inddrages. Gruppedrøftelserne udmøntede sig i flere gode tanker og overvejelser



Opgaver og aktiviteter

Der var bred enighed om, at rådets hovedopgave er at varetage  

rettighederne for udsatte borgere på Frederiksberg. Dette kunne fx 

være  gennem inddragelse i budgetforhandlinger, høringssvar, 

inddragelse i  udsattepolitik og planer samt vurdering af indsatser.

Derudover var der en holdning om, at rådet skal bygge bro og tillid  

mellem Frederiksberg Kommune og de udsatte borgere på 

Frederiksberg.  Det kan ske gennem ovenstående, men også ved 

besøgsrunder og  behovsafdækning mm.

Gruppedrøftelser om et udsatteråd på Frederiksberg




