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Sundhedsafdelingen

Vedr.:  Høringssvar om Nyborg Kommunes budget 2017 med over-
slagsårene 2018-2020.

Indledningsvis bør siges, at det er svært at lukke øjnene for den sid-
dende regerings socialpolitiske målsætninger, der især rammer de sva-
geste grupper i samfundet. Kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen vil 
betyde, at ”rekrutteringsgrundlaget” for socialt udsatte grupper må for-
ventes at stige i de kommende år. Rådet for Socialt Udsattes forsk-
ningsrapporter om de lave ydelser i 00`rne beskriver f.eks., hvordan 
borgere måtte fravælge måltider, lægeordineret medicin, husleje eller 
tandlægen, fordi de lave ydelser ikke kunne række.

Derfor er det vigtigt, at der i kommunerne gøres en ekstra indsats.

I Udsatterådet har vi følgende ønsker:

- At der ansættes en psykolog til servicering af unge-området. 
Vi kan netop nu læse, at der er mange ugers ventetid, 8 - 9 uger 
for unge syddanskere på psykologbehandling ifm depression og 
angst. Vi ved fra en lang række andre kommuner, at netop dette 
tilbud er et stort behov for de unge. Nyborg kommune burde blive 
en af disse " psykolog venlige kommuner ". En tidlig indsats, der 
lønner sig og giver de unge et nyt afsæt til livet.
Ansættelse af en psykolog også til de unge, der er i behandling 
for forbrug af stoffer, ville også kunne give nye muligheder. En 
stor del af de unge, der er i denne gruppe, har omsorgssvigt med 
som en del af bagagen og mange af dem har ikke lært følelses-
håndtering.
Implementeringen af den familieorienterede alkoholbehandling 
trænger også til et løft. Ved denne behandlingsform ved vi ( fra 
undersøgelser), at de udsatte familier opnår bedre behandlings-
resultater.

Sekretariatet
Nyborg Rådhus
Torvet 1 
5800 Nyborg 
E-mail: sekretariatet@nyborg.dk

mailto:webmaster%40nyborg.dk?subject=Bestilling%20af%20tilg%c3%a6ngeligt%20dokument&body=Afsend%20denne%20e-mail%20for%20at%20bestille%20en%20sk%c3%a6rml%c3%a6ser-%20og%20tastaturvenlig%20udgave%20af%20f%c3%b8lgende%20dokument%3a%0D%0A%0D%0Ahoringssvar_om_budget_2017_september2016.pdf%0D%0A%0D%0AMed%20venlig%20hilsen%0D%0ANyborg%20Kommune


2

- Mulighed for bedre inddragelse af pårørende/familien ifm psykisk 
syge ved social udredning ifm instutionsanbringelse, eks.vis i lig-
hed med ældres visitation til /ophold på plejecentre.

-  At yderligere inddragelse af familie/pårørende sker, når vigtige 
beslutninger træffes ved person anbringelse. Der henvises i øv-
rigt her til kommunens udsattepolitik fra 2014.

- At der snarest sker en opfølgning og evaluering af såvel ”Akut-
projektet” som ”En tidssvarende socialpsykiatri”: 
Kan Nyborg etablere en socialpsykiatri, som tilbyder støtte til bor-
geren i akut psykisk krise døgnet rundt, og som fortsat lever op til 
lovens krav og leverer en værestedsfunktion efter SEL: § 104, og 
samtidig understøtter en faglig forankring til hjemme-vejledere ef-
ter SEL.§ 85.

Effektiviseringer og ønske om inklusion af projektet med akuttil-
bud i socialpsykiatrien, medførte store omlægninger
sidste år. Et medlem af rådet og beboer i Søjlen rejser  ønske 
om forbedringer, se vedlagte skriv fra Heinke Bornebusch.

           Venlig hilsen

            Elsa Knudsen,
              formand for Udsatterådet
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