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Nørrebro Lokaludvalg - Høringssvar: 
Forslag til organisering af aktivitets- og samværstilbuddene  
Nørrebro Lokaludvalg synes at den nye model i store træk er godt 
gennemtænkt. Udmøntningen i de fire fokusområder vil give ro og 
stabilitet både for brugerne og aktivitetsstederne. 
 
Når det så er sagt har Lokaludvalget to generelle bekymringer og én 
som er lokalt forankret. 
 
Lokaludvalget kan være lidt nervøse for, at den massive og lidt 
ensidige fokusering på at få disse sårbare borgere hurtigt gennem 
systemet og ud på arbejdsmarkedet – kan medføre, at de mennesker, 
som man forsøger at nå, ikke kan følge med! Hastighed er ikke altid et 
paramenter for denne gruppe borgere. Og samtidig er de mange 
forskellige offentlige systemer, der tager sig af disse borgere, 
desværre ikke fintunet til at snakke sammen, så vi er bange for at der 
er stor risici for at mange kan ende med at komme i klemme.  
 
Vi kan også være nervøse for at de store omrokeringer og den lange 
transport til det nye steder, som erstatter trygge steder, kan give 
anledning til uro og frafald hos de berørte borgere. Her tror vi, at det 
er vigtigt (specielt i startfasen) at fokusere meget på at få frivillige 
følgeordninger og at få mentor m.fl. på banen – ellers er vi bange for 
at mange vil opgive og ende med at sidde alene derhjemme... 
 
Lokalt set er vi glade for, at det store arbejde som værestedet Muhabet 
udfører, har vakt kommunens interesse og at man er klar til indtænke 
stedet i planerne. Lokaludvalget har bemærket den støt stigende 
søgning til stedet. Det er derfor efter Lokaludvalget mening meget 
vigtigt, at give værestedet trygge og faste rammer til den daglige drift. 
Lokaludvalget skal derfor opfordre Socialforvaltningen at man 
hurtigst muligt ser velvilligt på mulighederne for at give værestedet en 
fornuftigt og sammenhængende økonomi. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
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