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Høringssvar vedrørende forslag til ændringer af Støttecentret Åda-
len.
Udsatterådet takker for muligheden for at afgive høringssvar om de på-
tænkte ændringer, jfr. brev af 10.11.2016 samt yderlig mundtlig oriente-
ring af formand for social- og familieudvalget Benny Pieszak og social-
chef Trine Eegholm på rådets møde den 24.11.2016.

Baggrunden for administrationens ønske om at nedlægge støttecentret i 
sin nuværende form er blandt andet, at støtten til udviklingshæmmede 
borgere i dag er mere rehabiliterende og i langt større omgang ydes 
støtte i borgerens eget hjem, ofte med pædagogisk støtte fra Socialafde-
lingens pædagogkorps – jfr. det fremlagte.

Dernæst nævnes, at 
 behovet for antallet af pladser i støttecentret er faldende (aktuelt 9 

beboere)
 klubtilbuddet for” § 85 brugere” flyttes fra Aktivitetshuset i Sprotof-

ten til fælleshuset, hvor aktiviteten madlavning kan foregå. 
Beboere i bostedet vil kunne tilbydes deltagelse, ”såfremt der er 
plads”.

 Socialafdelingens pædagogkorps kan få kontor og mødelokaler i 
fælleshuset. (Det vil betyde opsigelse af 1 lejemål, hvor korpset 
p.t. har til huse, i Andelsboligforeningen Sprotoften) 

I forhold til den netop reviderede handicappolitik i kommunen er det vig-
tigt at huske, at rehabilitering har et bredt sigte, og at formålet er størst 
mulig selvbestemt deltagelse i samfundslivet. 

I Socialtilsyns Syd seneste rapport ses at alle medarbejdere på støtte-
centret har været tilmeldt kursusforløb i perioden maj – september 2016 
vedrørende rehabilitering, og at der løbende sker opkvalificering.

Udsatterådet finder det vigtigt, at der lyttes til brugergruppens ønsker og 
bekymringer, og at der fortsat er fokus på kvaliteten i den rehabiliterende 
indsats. Netværksdannelse og social træning (deltagelse i klubaktivite-
ter) finder f.eks. sted i mange miljøer, herunder arbejdsmiljøerne.

Socialafdelingen
Att.: Maibritt Eghave
Mail: mae@nyborg.dk
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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

Det er også vigtigt at pointere, at det, der fungerer godt, ikke altid bør 
ændres men suppleres og udvikles.

Vi tillader os samtidigt at skele til lovgivningen på området: 
Tilbuddet om hjælp efter servicelovens bestemmelser beror altid på en 
konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers individuelle behov 
for støtte og hjælp. Hjælpen ydes uafhængigt af bosted og tilrettelægges 
ud fra den enkelte borgers behov og forudsætninger og efter aftale med 
den enkelte borger.

Heinke Bornebusch, rådets repræsentant fra Søjlen, har gjort sig føl-
gende overvejelser herom:

Pas nu på at I ikke laver en for borgeren uønsket situation, ligesom på 
Søjlen. Den omsorg, der er nu, skal fortsat blive der. Det var det, der glip-
pede i Søjlen, da personalet fik for mange kasketter på. Husk at det er 
en af de svageste grupper, vi har, og at vi må værne om dem. Lad ram-
merne være de samme som i dag og så kan man måske gøre brug af 
skolekøkkener for dem, der har ytret ønsker om at lave mad sammen. 
Man behøver ikke at ødelægge den nuværende struktur på et rimeligt 
velfungerende sted. 
Jeg ved, at der under udviklingshæmmede gemmer sig personer, som 
også har autistiske træk og for dem er forandringer gift. Denne gruppe 
bliver ikke mindre handicappet af, at man med vold og magt tvinger alle 
ud i egen bolig. En ting er at kunne dressere borgeren, så det ser ud som 
om, de er klar til egen lejlighed, en anden ting er at skabe velvære og 
tryghed. Disse bløde værdier bliver aldrig medregnet, det er kun kolde 
økonomiske beregninger. Lige så snart man er kommet i egen bolig flyt-
ter ensomheden og for nogle utrygheden ind. Hvad med trygheden?

Venlig hilsen

Elsa Knudsen,
formand for Udsatterådet
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Privat e-mail: elsa.knudsen@gmail.com 
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