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Høringsvar vedrørende udkast til Børne- og Ungepolitik i Nyborg 
Kommune, ” SAMMEN om GODE KÅR”.

Udsatterådet takker indledningsvis for muligheden for at afgive et hørings-
svar. 
Det foreliggende udkast, der må antages at bygge på en evaluering af den  
tidligere vedtagne børn- og ungepolitik fra november 2011 om ”Gode kår 
for børn og unge i Nyborg Kommune” foreligger nu i en væsentlig tyndere 
udgave med nyt layout. Udkastet beskriver stort set de samme visioner – 
mål og værdigrundlag for indsatsen på en meget kort og overordnet måde 
og opfylder givetvis det lovpligtige krav til udarbejdelse af en børne- og un-
gepolitik.

Det kunne dog have været interessant at have set en politik, der var mere 
konkret og i særdeleshed en ungepolitik, hvor alle aspekter af de unges liv 
blev inddraget. Antallet af udsatte unge er eksempelvis stigende. Unge-
indsatsen bør prioriteres højt, og politikken kunne blandt andet være med 
til at skabe bedre sammenhæng imellem overgangen mellem folkeskole 
og uddannelse eller arbejsmarked. 
Og hvem er bedre til at deltage i udarbejdelsen end de unge selv? Inddra-
gelse i udformingen af havde været en oplagt mulighed. I 2013 blev der 
vedtaget en skolepolitik, hvor inddragelse blev højt prioriteret i processen.
Kommunen har ingen idrætspolitik, men dette burde måske overvejes i 
stedet for fremhævelse af visionen om, at Flere børn og unge skal være 
aktive i foreningslivet”.
Endelig savnes et tema om sundhed for børn og unge i det fremsendte ud-
kast. Det kan undre, at dette fokusområde ikke er medtaget.
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