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VI SER DET STORE 
BILLEDE

Vi finder løsninger i samskabelse 
– i samspil med borgeren og ved 

samarbejde på tværs af kommunens 
centre og afdelinger



Forord
I Faxe Kommune er vi stolte over, at være en af de kommuner, som valgt at 
etablere et Udsatteråd, som skal arbejde for, at socialt udsatte har et lokalt 
talerør, der sikrer, at udsatte borgere bliver hørt i den lokalpolitiske debat.

Da etableringen af Faxe Kommunes Udsatteråd blev vedtaget af Byrådet i 
2016 var et af formålene, at rådet skulle være med til at udvikle Faxe 
Kommunes handlingsplan for regeringens mål for social mobilitet og komme 
med input til Faxe Kommunes Udsattepolitik. 

Vi er derfor glade for, at Faxe Kommunes Udsatteråd har været inddraget 
tidligt i processen omkring udviklingen af Faxe Kommunes Udsattepolitik. 

Ud fra disse input, har vi udviklet en Udsattepolitik , der har fokus på, 
hvordan Faxe Kommune skal arbejde for at sikre, at flere borgere bliver en 
del af fælleskabet. 

Nellie Bradsted
Formand for Socialudvalget

Claus Cubbin
Formand for Udsatterådet
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Hvornår er man udsat?

Rådet for Socialt Udsatte 
definerer udsatte som:

”personer, som har mere end ét socialt 
problem. Ofte har de pågældende to 
eller flere problemer. Ud over ledighed 
er det ofte dårlig sundhedstilstand, 
sindsledelse, misbrug, gældsproblemer, 
fattigdom, kort uddannelse, dårlige 
danskkundskaber m.v.”1

Målgruppen for Faxe 
Kommunes Udsattepolitik er 
borgere, der grundet en social 
begivenhed i deres liv er særlig 
udsat. 

Det dækker primært over: 
• Hjemløse 
• Misbrugere 
• Prostituerede 
• Traumatiserede
• Sindslidende
• Økonomisk udsatte
• ensomme

1. Hansen, F.K (2009) ”Socialt udsatte og fattigdom” i  
Rådet for Socialt Udsatte (2009) ”Udsat for forståelse. 
Antologi om socialt udsatte” edt.. Preben Brandt et.al., 
Silkeborg Bogtryk, s. 126



Udsattepolitikkens fokuspunkter

Faxe Kommunes Udsattepolitik består af fire overordnede 
fokuspunkter, som alle tager udgangspunkt i Regeringens mål for 
Social Mobilitet:
• Uddannelse og Beskæftigelse
• Kriminalitet blandt unge
• Hjemløshed 
• Misbrug

Opbygning af oversigt over fokuspunkter:

Mål: Faxe Kommunes overordnet mål for fokuspunktet
Indsats: gennemgang af, hvordan vi skal arbejde med fokuspunktet.
      : indeholder Regeringens mål for social mobilitet inden for fokuspunktet.



Uddannelse og Beskæftigelse
Mål: Flere udsatte unge skal gennemføre en uddannelse, og flere skal være 
en del af arbejdsstyrken.
Indsats: Vi skal arbejde målrettet for at udvikle et uddannelsessystem, hvor der 
er plads til alle, samt individuelle tilbud om støtte, der sikrer at flere udsatte 
unge kan gennemføre de almene uddannelsestilbud. Flere kan være en del 
af arbejdsfællesskabet, hvis de får den rette støtte og hjælp. Vi skal arbejde 
for, at udbrede troen på, at alle kan bidrage til fællesskab, udvikling og 
fremtidssikring af arbejdsstyrken i Faxe Kommune. Internt i kommunen skal der 
være fokus på et tværfagligt samarbejde, hvor relevante medarbejdere i 
samarbejde med den unge, sammen udvikler en plan for uddannelse eller 
beskæftigelse. 

 

Udsatte børn og unges 
faglige niveau i læsning og 
matematik i folkeskolen skal 
forbedres

Flere 18-21-årige, der har modtaget en 
social foranstaltning inden for de seneste 
fem år, skal være i gang med eller have 
gennemført en ungdomsuddannelse

Flere personer, som modtager en indsats for 
sociale problemer eller psykiske vanskeligheder 
efter serviceloven, skal i uddannelse og 
beskæftigelse

Flere mennesker, som står uden for 
arbejdsmarkedet, og som ikke er 
under uddannelse, skal være en 
del af den frivillige indsats



Kriminalitet blandt unge

Færre 15-17-årige udsatte unge skal modtage en fældende strafferetlig 
afgørelse

Mål: Færre unge ender i et liv med kriminalitet

Indsats: I Faxe Kommune skal vi være opmærksomme på, at der er 
behov for, at udsatte unge bliver en del af nye og produktive 
fællesskaber, for eksempel gennem sportsklubber og andre 
fritidsaktiviteter. Der er behov for et stærkere forældresamarbejde, en 
styrkelse af SSP-arbejdet og en udbredelse af muligheden for at forlade 
det kriminelle liv.    



Hjemløshed

Færre skal være hjemløse

Mål: Ingen af kommunens borgere skal være tvunget til at være hjemløs.

Indsats: I Faxe Kommune er vi opmærksomme på, at der er forskel på 
tvungen og frivillig hjemløshed. Der skal være forståelse for, at voksne 
borgere, uden mindreårige børn, vælger alternative boformer. Men 
ingen borgere skal være tvunget til livet på gaden, uden at få tilbudt en 
helhedsorienteret støtte til at komme i en mere permanent bolig. 



Misbrug

Flere af de personer, der afslutter behandlingsforløb for stofmisbrug, skal 
være stoffrie eller have et reduceret eller et stabiliseret stofmisbrug.

Mål: Færre borgere ender i alkohol- og stofmisbrug

Indsats: Faxe Kommune er opmærksomme på, at der kan være 
forskellige årsager til misbrug, og at ikke alle borgere med misbrug skal 
igennem samme forløb for at blive fri af sit misbrug. Der skal således 
være individuelle tilbud, som tager hensyn til den enkelte borgers 
situation. Stærke fælleskaber uden for misbruget er vigtige, når borgere 
prøver at blive stoffrie. Misbrugere i et afvæningsforløb skal derfor 
opfordres til at deltage i forskellige sociale arrangementer, der bliver 
afholdt på Faxe Kommunes væresteder. 

Flere personer i offentlig alkoholbehandling skal afslutte et 
behandlingsforløb som alkoholfri, med en reduktion i alkoholforbruget 
eller med relevant henvisning.



Indsatsplaner for Udsattepolitikken

Faxe Kommunes fagudvalg 
skal bruge fokuspunkterne til 
hver især at udarbejde 
indsatsplaner for, hvordan de 
enkelte området vil arbejde 
målrettet mod at opfylde 
Udsattepolitikkens vision og 
mål.

Indsatsplanerne kan blive udarbejdet, 
så snart Udsattepolitikken er godkendt. 
Efterfølgende vil den blive tilknyttet 
Udsattepolitikken som bilag.

Da ikke alle fokuspunkter vil være lige 
aktuelle for alle fagudvalg. Vi ønsker 
kvalitet fremfor kvantitet, og derfor skal 
hvert fagudvalg kun forpligte sig til at 
udarbejde indsatsplaner for tre af 
fokuspunkterne. 

Indsatsplanerne skal indeholde en 
tidsplan over de aktiviteter, der skal 
igangsættes i forbindelse med 
godkendelsen af Faxe Kommune 
Udsattepolitik 2018-2022.


