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Udsatteråd:

1. juni 2010 godkendte Byrådet i Nyborg kommune etableringen af et lokalt Udsatteråd.

Udsatterådet for perioden 2018 til 2021 afholdt sit første møde den 15. maj 2018.
Rådet konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Se rådets sammensætning i Bilag 1 bagerst i rapporten.

Formål:

Udsatterådet i Nyborg Kommune har til formål at rådgive Social- og Familieudvalget omkring 
udsatteområdet og være et samlet talerør for udsatte grupper i kommunen.
Social- og Familieudvalget kan igennem Udsatterådet få adgang til erfaringer og specialviden omkring 
udsatteområdet og dermed få et mere kvalificeret grundlag at træffe beslutninger på.
Udsatterådet i Nyborg Kommune giver udsatte grupper en kommunikationskanal til udvalget og kom-
munens administration, hvorigennem der kan rejses spørgsmål samt bringes forslag til initiativer frem.

Udsatterådet kan afgive høringssvar til kommunen i relevante forhold for målgruppen og arbejde for at 
forbedre forholdene.

Følgende grupper er karakteriseret som socialt udsatte borgere:

Nyborg kommune har i sin udsattepolitik fra marts 2019 valgt at anvende socialministeriets definition af
socialt udsathed, som berører mennesker i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og 
alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold.
Derudover har vi også fokus på Rådet for socialt udsattes definition af socialt udsatte, da denne også 
rummer udsatte unge samt udsatte grønlændere.

Møder:

Der er afholdt 4 ordinære møder  5. februar, 3. juni, 10. september og 26. november. Derudover har der 
været afholdt dialogmøde med Social- og familie udvalget den 10. august.

På mødet den 13. september 2018 blev det vedtaget at Udsatterådet arbejder med følgende fokus punk-
ter:

Handlingsplan for Udsatterådet 2018 – 2021:

1. Tandpleje
2. Billigere og gode boliger
3. Unge som misbruger
4. Alternativt plejehjem for misbrugere
5. Værested til dobbeltdiagnosticerede (psykisk sygdom og misbrug)

Vi besluttede på vores møde den 5. februar 2020, at afslutte tema Tandpleje og at sætte handlingsplanens
punkt 3. ”Unge som misbruger” på som hoved arbejdsopgave for Rådet i 2020. Handlingsplanen 
udgives i en A5 pjece og  bliver i starten af hvert år taget op til revision.
Derudover har vi besluttet at arbejde med øget synlighed af Udsatterådet samt udsathed i kommunen.

Helt overordnet har rådets arbejde i 2020 ligesom resten af samfundet været voldsomt påvirket af 
Corona pandemien.
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Synlighed:

 Vi har valgt at flytte Udsatterådsmøderne ud blandt brugerne (på væresteder og caféer) i 2020 
har vi afholdt dialog møde med brugere på Den Blå Café, hvor brugerne har udtrykt deres 
ønsker til udsatterådsarbejdet. Der er ikke afholdt andre dialogmøder.

 Vi har deltaget i Rådet for Socialt Udsattes årlige dialogmøde, der nu hedder Landspanel, hvor 
vi har arbejdet i workshops på landsplan og været i dialog om hvordan vi som Udsatteråd kan 
gøre mere arbejde hjemme i egne kommuner. 

 Vi har IKKE deltaget i frivillig fredag og pinsemarked.
 Derudover forventer vi hvert år at afholde dialogmøde med Social- og familieudvalget. I 2020 er

det afholdt den 10. august. 
 Vi vil hvert år komme med høringssvar til kommende års budgetlægning på området for socialt 

udsatte.

Tandpleje:

Rådets hovedindsats område 2018/19, blev afsluttet på mødet den 5. februar 2020.
Udsatterådet konstaterer at vi har fået øje på villigheden hos tandpleje samt medarbejderne i Nyborg 
kommune, der arbejder med socialt udsatte for at få gjort en forskel på dette område, samt at vi er 
lykkedes med, at få sat fokus på tandbehandlingen for socialt udsatte. Det har dog ikke været muligt, at 
rejse yderligere midler til den praktiske gennemførelse af tandbehandlingerne, eller komme med et 
konkret godt forslag til udvalget om et tiltag vi kan stå inde for.
Udsatterådet regner med, at implementeringen af Social Tandpleje, som ved lov trådte i kraft 1. juli 
2020, i Nyborg kommune vil betyde en væsentlig lettere adgang til tandbehandling for rådets 
målgruppe.

Unge som misbruger:

Rådet konstaterede, at rådets viden om den konkrete situation i Nyborg kommune på området var yderst 
beskeden. På mødet den 3. juni besluttede vi derfor at invitere leder af rusmiddelcenteret og SSP 
medarbejder til at give rådet en orientering. Derudover blev det besluttet at tage kontakt til Henrik 
Rindom for at få ham til at fremlægge hans erfaringer.
Der blev aftalt foredrag med Henrik Rindom på Bastionen den 12. november, men arrangementet blev 
udsat på grund af en forværring af Corona situationen.

Gavekort i misbrugsbehandlingen:

Udsatterådet afgav dette høringssvar: Vi er positivt stillet overfor anvendelsen af gavekort i 
rusmiddelbehandling. Tilbud om gavekort skal være tilpasset den målgruppe de gives til, så gavekortet 
er attraktivt for den som modtager det. Nogle målgrupper vil have glæde af et gavekort til en oplevelse, 
andre vil have glæde af en fysisk genstand. Det er vigtigt gavekortet vækker motivation for den enkelte.
Udsatterådet mener, at gavekortordningen skal gælde hele målgruppen og ikke kun en afgrænset 
aldersgruppe.
Efterfølgende fik vi tilføjet at gavekortene også kunne gives til kulturelle oplevelser på Bastionen.

Udmøntning af handicappolitikken 2020-2024:

Udsatterådet ønsker et større fokus på skånejobs og småjobs. Alle mennesker har behov for at komme 
ud og gøre nytte. Det er vigtigt, at arbejdspladserne kan rumme borgerne og deres periodiske ustabilitet. 
Foreningslivet skal tænkes ind. Der skal også være større fokus på at inddrage frivillige. Udsatte kan 
også være frivillige og derved være til nytte. Flere arrangementer som ikke koster borgerne noget, så 
alle har mulighed for at deltage. Der skal være handicaptoilet ved arrangementer.
Udsatterådet finder det er positivt at udmøntningsplanen er konkret. Desuden finder Rådet det positiv, at
der er lagt op til årlige dialogmøder mellem Udsatterådet, Sundhed og Omsorg og Teknik og Miljø.

Folkekøkken for socialt udsatte:
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En borger henvendte sig omkring påske med et ønske om eventuelt at lave et folkekøkken for socialt 
udsatte. Sekretær og formand forespurgte Udsatterådets brugerrepræsentanter om deres holdning til 
sådan et ønske. Der blev givet udtryk for stor usikkerhed i den forbindelse, hvorfor der ikke blev taget 
yderligere initiativer i den retning.

Socialt frikort:

Socialafdelingen har udarbejdet status på forsøget pr. 1. januar 2020.
Det fremgår af den fælleskommunale IT-løsning, at der er udstedt 13 sociale frikort i Nyborg kommune 
i 2019. Fem borgere har benyttets det sociale frikort til at tjene i alt 36.430,73 kroner. De fem borgere 
har haft i alt 13 ansættelser – en borger med seks ansættelse, en med fire ansættelser og tre med hver en 
ansættelse.

Styregruppe for Nyborg kommune som social ansvarlig arbejdsplads:

Udsatterådet har besat vores plads i styregruppen med Povl Larsen. Styregruppen skal komme med 
indstilling i foråret 2021.

Nyborgs nye sundhedshus:

Povl Larsen er repræsentant for Udsatterådet i arbejdsgruppen.

Dialogmøde med Social- og familieudvalget:

Rådet har afholdt dialogmøde med Social- og familieudvalget den 10. august. Vi havde et godt møde 
med et interesseret udvalg. Hovedemnet på mødet blev det planlagte arrangement med Henrik Rindom. 
Vi fik mange gode tilbagemeldinger og specielt målgruppen for arrangementet blev debatteret og 
udvidet betragteligt. Endvidere blev der foreslået helt konkrete løsninger på opreklamering af 
arrangementet. Udvalget gav tilsagn om, at vi i fællesskab løser Udsatterådets ønske om flere korte 
møder i Rådet. Derudover drøftede vi afviklingen af Bostedet Øksendrup. Vi fik nåede desværre ikke at 
få en grundig drøftelse af rådets budgetønsker ligesom det uhensigtsmæssige i budgetdiskussioner inden
det tekniske budget forligger blev understreget.

Repræsentant i Idrætsprojektets Styregruppe:

Udsatterådet udpeger Povl Larsen til Idrætsprojektets Styregruppe.

Rådets deltagelse i møder og aktiviteter:

5. februar: Udsatterådsmøde
23. marts: Årsmøde Frivillig Center – udsat.
30. april: Dialogmøde værestedet Huset – aflyst.
15. maj: Kulturnatten – udsat på grund af Corona.
30. maj: Pinsemarked – aflyst på grund af Corona.
3. juni: Udsatterådsmøde
10. august: Dialogmøde med Social- og Familieudvalget.
26. august: Brugernes Bazar i Odense – ikke afholdt.
31. august: Landspanel konference for Udsatteråd i Odense.
10. september: Udsatterådsmøde
25. september: Frivillig fredag, Netværksmøde – udsat på grund af Corona.
12. november: Foredrag med Henrik Rindom – udsat på grund af Corona.
26. november: Udsatterådsmøde
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Høringssvar:

Rådet har afgivet følgende høringssvar:

Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede voksenområde.
Musikpolitik
Ungepolitik
Budget 2021 med overslags årene 2022-2024.
Svar på hørringsbrev om Carlsmindekolligiet.
Svar på hørringsbrev vedrørende sammenlægning af Fjordhuset og Søjlen
Derudover har rådet givet høringssvar på rådsmøderne til 2 sager:
1) Gavekort i misbrugsbehandlingen
2) Udmøntning af handicappolitikken 2020-2024

Rådet ser frem til at være aktiv høringspart i forbindelse med alle kommende høringer.
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BILAG 1: Udsatterådets sammensætning:

Rådet var ved udgangen af 2019 sammensat og konstitueret sådan her:

Formand: Benny Pieszak, Bygaden 5  pieszak@os.dk
tlf: 61409471 – 65361535
Privatperson

Næstformand: Anja de Thurah, Vestervoldgade 20, anjadethurah@gmail.com
Privatperson

Sonja Lulu Pedersen, sonja@lulupedersen.dk
tlf: 2178 9893
Bedre psykiatri

Susan Lundgren, Tårup Byvej 13,  nasus.een@gmail.com
tlf: 2020 5484
Lansforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger (LPD)

Martin Sune Poulsen, Strandvejen 28, 3.
Brugerrådet den Blå Café

Dorde Kadijevic, Årsleffsgade 8, 1. djordjeva@hotmail.com
tlf: 5385 8060
Værestedet Huset

Jesper Demant Sørensen, Jernbanegade 23 B, 1.
tlf: 5020 3879
Brugerrådet den Blå Café

Niels Toft
tlf: 2475 2198
Brugerrådet den Blå Café

Jesper Nielsen, Østervoldgade 56 B, 1. th. jen@nyborg.dk
tlf: 2227 8742
Social- og familieudvalget

Anne-Marie Palm-Johansen (O), Svendborgvej 74, apj@nyborg.dk
tlf: 6161 3139
Social- og familieudvalget

Marianne Dissing, Socialafdelingen.

Dorthe Dahlstrup, Socialafdelingen.

Luise Lykke Sognstrup, rådets sekretær, Socialafdelingen.

Ændringer i perioden:

I perioden siden Årsrapport 2019 er der sket følgende ændringer i Rådets sammensætning:

Povl Larsen, Skovvej 37, povl.l@privat.dk Vickie Kramer Nellemann
tlf: 2398 2518 Socialafdelingen, har erstattet Dorthe Dahlstrup
Privat person, har erstattet Sonja Lulu Pedersen.

Keld Krogh, Østervoldgade 81, 2. sal th. Karin Øgaard Petersen
tlf: 2253 1559 Socalafdelingen, har erstattet Marianne Dissing.
Brugerrådet Huset, har erstattet Niels Toft.
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