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Udsatterådet

Rådhuset
Torvet 1
5800 Nyborg

Tlf. 6333 7000
Fax. 6333 7001
kommune@nyborg.dk
www.nyborg.dk

18.09.2015Vedr.: Høringssvar budget 2016

Rådet glæder sig over muligheden for at kunne afgive et høringssvar ved-
rørende rådets område.

Vi har med interesse læst det udsendte materiale. Vi har ligeledes talt 
med borgere, der bruger de kommunale tilbud såsom væresteder og bo-
tilbud, om deres behov. Vi har også talt med andre interessenter om, 
hvad de ser af behov for socialt udsatte i kommunen.

Om socialpsykiatrien, Søjlen, Huset og akuttilbud:
Vi glæder os over akutprojektet, og ser det som en klar serviceforbedring 
til borgere i akut krise. At der i en kommune som Nyborg Kommune med 
ca. 31.000 indbyggere er registret over 30 selvmordsforsøg på et år, er 
alarmerende – og kom virkeligt bag på os i rådet.
Vi glæder os dog ikke over, at der if. beslutningen i Social og Familieud-
valget i marts 2015 om sammenlægning af akutprojektet og de socialp-
sykiatriske tilbud sker en serviceforringelse.

Vi glæder os over, at der i socialpsykiatrien vil blive arbejdet med en tvær-
faglig indsats og med en bred vifte af tilbud i forbindelse med den reha-
biliterende indsats. 
Dette kan understøtte progressionsarbejdet med den enkelte borger.

Dog kan vi ikke glæde os over, at borgere med svære kroniske psykiske 
lidelser og med et lavt psykosocialt funktionsniveau ikke kan forventes at 
profitere af de samme tilbud som borgere med lettere forbigående psyki-
ske lidelser. Eksempelvis beboere i botilbuddet i dag. Her er trivslen 
bedst i mindre grupper eller i en til en kontakt og i trygge og kendte ram-
mer. Deltagelse i værestedstilbud er svært, ja umuligt for de fleste Søjle-
beboere i dag. 
Brugere af værestedet Huset har andre behov, og den faglige tilgang er 
forskellig.
Vil den foreslåede normering mon fremover give mulighed for f.eks. ture 
ad af huset og andre fællesaktiviteter?
Mange borgere i tilbuddene har et meget spinket netværk og få relatio-
ner til andre mennesker. Vil de forskelligartede behov fortsat kunne tilgo-
des med den reducerede medarbejdergruppe?
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Vi undrer os over, at der i en omstillingsperiode, hvor medarbejdergrup-
pen fra botilbud, værestedstilbud og hjemmevejledere, opkvalificeres og 
efteruddannes, ikke sker en tilførsel af medarbejderressourcer på områ-
det. 
Vi anbefaler, at der tilføres området flere medarbejdere. 

Vi glæder os ikke over de fremtidige fysiske rammer, som brugere af soci-
alpsykiatrien tilbydes, når værestedet Huset nu flyttes op i Søjlen. 
Vil der være plads nok til de forskelligrettede aktiviteter?

Rådet kan overordnet støtte etableringen af et socialpsykiatrisk center 
med væresteds- og hjemmevejlederfunktioner, men finder ikke, at de for-
nødne ressourcer er tilstede, jfr. beskrivelsen ovenfor.

Om arbejdet med børn og unge efter Sverigesmodellen
Vi glæder os over, at børn- og ungeområdet kan tilføres flere ressourcer 
i form af flere sagsbehandlere og en konsulent til arbejdet med projektle-
delse vedrørende nedsatte arbejdsgrupper og til sikring af koordinering i 
forbindelse med implementeringen.
Vi glæder os over, at der atter er fokus på forebyggende indsatser og bli-
ver mulighed for en tættere opfølgning fra socialrådgiverne. 

Om arbejdet med unge ledige
Vi møder unge under 25 år med svære og store sociale vanskeligheder 
samt psykiske problemstillinger såsom angst og depression. Erfaringer 
viser bl.a. også, at der er et stort frafald af unge i uddannelsesforløbene, 
bl.a. pga. psykiske forhold og misbrug. 
Rådet kan anbefale, at der ansættes en psykolog i jobcentret / evt. også 
socialafdelingen. Dels til afklarende samtaler / undersøgelser samt til 
støttesamtaler i kortvarige forløb. 
En henvisning fra egen læge til psykolog kan ofte være både en dyr – og 
for den unge en ubetalelig udgift – og ofte er der lange ventetider. 
Vi tænker, at der i løbet af ganske kort tid vil vise sig en effekt heraf, hvor-
ved den unge atter vil være rustet til uddannelse eller arbejde og ikke 
hænge fast i kontanthjælpssystemet og/eller fortsætte den sociale 
deroute.

Om boliger til socialt udsatte  
Vi er bekendt med, at der i dag er store udfordringer på såvel plejecen-
tre som i boligselskaber i forbindelse med borgere med såvel misbrugs-
/psykiske  som demenslidelser. 
Vi anbefaler, at denne gruppe tænkes ind i forbindelse med forslag om 
ændringer af vedrørende pleje- og ældreboliger. Behovet er stigende.
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Åbningstider
Mandag-tirsdag 9:30-15:00
Onsdag LUKKET
Torsdag 9:30-16:30
Fredag 9:30-13:00

Telefontid
Mandag-onsdag 9:00-15:00
Torsdag 9:00-16:30
Fredag 9:00-13:00

Om boliger til hjemløse
Vi er bekendt med, at der er flere borgere, såvel unge som voksne, her i 
kommunen, der er ”sofapendlere” eller har en c/o adresse hos et familie-
medlem uden reelt at opholde sig der. 
Denne gruppe kræver stor opmærksomhed, og rådet kan kun anbefale, 
at der ydes hjælp til indskud og andre enkeltudgifter, jfr. aktivlovens be-
stemmelser, samt socialpædagogisk støtte i hjemmet i en periode.

Om boliger til unge uden andre problemer end ledighed
Vi er også bekendt med, at mange unge får afslag på hjælp til indskud, 
f.eks. 3 – 4000,-, til et værelse. 
Rådet anbefaler, at der hjælpes i disse situationer, når den unge ikke kan 
få et indskudslån i sit pengeinstitut. 
Unge, der er i uddannelsesforløb, har mulighed for at få en ungdomsbo-
lig, - måske bør kommunen give alle unge under 30 ”en boliggaranti”.

Vi må arbejde på at forebygge udsathed, jfr. Udsattepolitikken. 
Det giver en basal tryghed at have sin egen bolig, og det er lige så vig-
tigt som at få dækket andre basale behov såsom mad og drikke.

Venlig hilsen

Elsa Knudsen,
formand for Udsatterådet

Privat adresse: Bavnehøjalle 83, 5800 Nyborg
Privat telefonnr.: 2193 5544
Privat e-mail: elsa.knudsen@gmail.com 

Kopi til orientering for rådets medlemmer og sekretær samt formanden 
for Social- og Familieudvalget.
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