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FREDERICIA KOMMUNENS UDSATTEPOLITIK

INDLEDNING
Fredericia Kommune har I samarbejde med Fredericia Udsatteråd 
udarbejdet en udsattepolitik. Formålet med udsattepolitikken er at 
synliggøre de socialt udsatte borgeres problemstillinger og sikre den 
bedst mulige inddragelse af borgeren. Udsattepolitikken skal ligeledes 
understøtte den tværfaglige indsats, samt inddragelse af pårørende og 
frivillige.

I Fredericia Kommunes handleplan ”En ny vej” for sociale tilbud til voksne 
er visionen: 

Grundtanken bag visionen er at alle mennesker har krav på et godt liv, men at det gode liv ikke er det 
samme for alle og at vi skal være i stand til at understøtte den enkelte borger i det som for ham eller 
hende er det gode liv.  Det gælder også for borgere som er marginaliserede og socialt udsatte. 

Dialogen med borgeren skal derfor bygge på ”et godt liv med sit eget liv”. I ”En ny vej” er der en række  
værdier som skal danne baggrund for mødet med borgeren:

 Normalitetsbegrebet skal defineres ud fra den enkelte borger
 Vi vil ikke længere tage udgangspunkt i diagnoser. Diagnoser har deres udgangspunkt i 

læger/sygehuse – vi vil se på mennesker, deres kompetencer og muligheder
 Personalet skal være ærlige overfor borgeren om kompetencer og ikke give falske 

forhåbninger om ”det normale liv”
 I Fredericia skal vi have frihed til at være anderledes – vi acceptere det skæve, og vi skal ikke 

alle leve de samme liv
 Lykke og det gode liv er en individuel ting, og vi skal tage udgangspunkt i borgerens 

muligheder, og det som for borgeren er det gode liv
 Vi har alle en rolle i livet – men de er ikke ens. Vi skal have ret til at være anderledes og vælge 

et anderledes liv
 Vi vil understøtte størst mulig selvstændighed for borgeren
 Borgerens relationer i nærmiljøet er vigtige
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MÅLGRUPPEN

Social udsathed er et meget komplekst og relativt begreb. At være socialt udsat er ofte et samspil af 
forskellige faktorer som indflydelse på borgerens muligheder og begrænsninger i forhold til 
omverdenen.

Baggrunden er at borgere bliver socialt udsatte kan nogle tilfælde forklares gennem livsvilkår som 
social dårlig opvækst, sindslidelse, misbrug,  social deroute etc. og kommer i voksenlivet eksempelvis 
til udtryk gennem hjemløshed, misbrug eller prostitution.

Borgere i en sådan position er ofte ikke i stand til at benytte det offentlige hjælpesystem, kan ikke 
etablere og fastholde konstruktive relationer til et netværk, hverken private eller myndighedsperson-
er, og lever på den måde uden for eller på kanten af samfundet – ofte i ensomhed eller destruktive 
netværk - og uden den støtte de har behov for.  Den udsatte magter ikke længere at ændre sit livsvilkår 
uden støtte eller har ligefrem være nået til et punkt, hvor der ikke synes at være et ønske tilbage om at 
ændre sin situation. 

Nogle af de faktorer som kendetegner en socialt udsat er:

 Hjemløshed
 Misbrug
 Økonomisk fattigdom
 Isolation, ensomhed og manglende netværk
 Massive personlige og familiære problemer
 Sindslidelse, traumer
 Kriminalitet
 Prostitution
 Manglende arbejdsmarkedstilknytning

Desto flere af disse udsathedsfaktorer, der præger borgerens livssituation og jo længere tid de har 
stået på – vil være afgørende for graden af borgerens udsathed og den indsats som skal til for at ændre 
borgerens situation.  

FORVALTNINGSPRINCIPPER

På baggrund af værdierne er der udarbejdet en række principper – det vil sige: Hvordan Fredericia 
Kommune vil omsætte værdierne til handling i mødet med den enkelte borger. 
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Principperne sigter på, at give borgeren grundlag og mulighed for at kunne tage ansvaret for eget liv, 
og at løse det på vilkår der bygger på respekt og ligeværdighed og at det er borgeren som er 
udgangspunktet og målet for den kommunale indsats. 

PRINCIPPER:

 Social lighed i kommunikation
 Fordomsfri modtagelse
 Gensidig respekt
 Gennemskuelighed 
 Borgeren er et menneske – ikke en sag
 Vi holder møder med borgeren, ikke om borgeren
 Borgeren har ansvaret for eget liv 

Det er afgørende for indsatsen, at mødet med borgeren sker 

 i en form der er tilpasset den enkelte borger, 
 på en måde der respekterer et nej, men også i nogle tilfælde ved at fastholde en kontakt
 på en måde der sikrer at udsatte har lige adgang til kommunens ydelser gennem 

helhedstænkning, tværfaglighed og kontinuitet
 i erkendelse af, at udsatte har komplicerede problemstillinger som kræver fleksible løsninger


