
 
   

Udsatterådet takker for det tilsendte materiale, og for muligheden for at 

kommentere på udmøntningen af forslaget om en udsatteenhed.  

Rådet er glade for, at der er politisk enighed om at etablere en udsatte-

enhed, hvilket Udsatterådet har efterspurgt i en årrække. Det er ligele-

des positivt, at der etableres et decideret Udsatteteam, som har særskilt 

fokus på de mest udsatte borgere. 

Generelt finder rådet, at aktiviteterne i udmøntningsforslaget rammer 

rådets forventninger godt, for så vidt angår Socialforvaltningens andel 

af udsatteenheden.  Rådet vil dog understrege, at samarbejdsrelationer 

med øvrige samarbejdspartnere, fx Region Hovedstaden/sundhedstil-

bud, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen mv. bør understøttes 

af egentlige eksplicitte og politikerunderstøttede samarbejdsaftaler, 

gerne konkretiseret i fast-track ordninger for borgerne.  

Rådet finder det i den forbindelse beklageligt, at det ikke er lykkedes at 

få andre forvaltninger med i udsatteteamet, og i særdeleshed at der 

endnu ikke er etableret et grundlag for et forpligtende samarbejde med 

Regionen om enheden. Det er rådets forhåbning, at der fortsat fra poli-

tisk hold samt fra forvaltningens side vil blive arbejdet på denne del 

fremadrettet.   

Endvidere bemærker rådet, at det bør beskrives nærmere, hvilken bevil-

lingskompetence, fx til at stabilisere borgerens økonomiske situation, 

men også andre ydelser, som de fremskudte sagsbehandlere har. Rådet 

har i sit oprindelige forslag til en udsatteenhed foreslået, at enheden får 

sit eget budget, og at sagsbehandlere bør have kompetence til at visi-

tere til relevante foranstaltninger, når der er behov og motivation hos 

borgeren.  

Endeligt har Udsatterådet noteret sig, at der i Budget 2022 for Region 

Hovedstaden er afsat et mindre beløb til arbejdet med en udsatteen-

hed, hvilket forventeligt kan danne grundlag for et videre og mere ud-

bygget samarbejde med kommunen.  

Rådet ser frem til at følge forvaltningens videre arbejde med Udsatteen-

heden, og stiller sig gerne til rådighed for videre samarbejde og spar-

ring vedr. opgaven.   

På vegne af Udsatterådet i Københavns Kommune  

 
Peter Juul, formand 
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