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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 årsrapporten.

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 5 ordinære møder  29. april, 20. maj, 26. august, 18. november og 9. december. 
Derudover har der været afholdt dialogmøde med Social- og familie udvalget den 30. 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 dobbelt diagnosticerede (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 og dette tema besluttede 
vi på mødet den 29. april 2021 at videreføre gennem 2021. Handlingsplanen blev derefter godkendt med
de beskedne ændringer. Handlingsplanen udgives i en A5 pjece og  bliver i starten af hvert år taget op til
revision.
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Derudover har vi besluttet at arbejde med øget synlighed af Udsatterådet samt udsathed i kommunen.

Helt overordnet har rådets arbejde i 2021 ligesom resten af samfundet været voldsomt påvirket af 
Corona pandemien.

Synlighed:

 Vi har valgt at flytte Udsatterådsmøderne ud blandt brugerne (på væresteder og caféer) i 2021 
har vi afholdt dialog møde med brugere på Den Blå, 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 Kulturnat og pinsemarked – da de blev aflyst på grund af corona.
 Derudover forventer vi hvert år at afholde dialogmøde med Social- og familieudvalget. I 2021 er

det afholdt den 30. august. 
 Vi vil hvert år komme med høringssvar til kommende års budgetlægning på området for socialt 

udsatte.

Unge som misbruger:

Rådet konstaterede, at rådets viden om den konkrete situation i Nyborg kommune på området var yderst 
beskeden. Vi har derfor haft besøg af SSP medarbejdere og lederen af rusmiddelcenteret har givet en 
orientering. ”Natteravnene” har ligeledes orienteret om deres gode arbejde. Samstemmende bliver der 
slået fast, at situationen i Nyborg ikke er værre end andre steder – men det er også slemt nok. Som en 
udløber af temaet arrangerede vi et foredrag med Henrik Rindom.

Arrangement med Henrik Rindom:

Den 30. september 2021
blev dagen, hvor det i
2020 aflyste
arrangement med Henrik
Rindom endelig blev
afholdt. Vi havde
indforskrevet Lauses
med en pølsevogn som
første del af
arrangementet. Derefter
underholdt Bo Evers
med velvalgte tekster og
til sidst gennemgik
Henrik Rindom, hvad
der sker i hjernen når
misbrug udvikler sig.
Henrik Rindom mødte
efterfølgende uformelt
Byrådet. Det blev et
vellykket arrangement
med noget over 100
deltagere til Henrik

Rindoms foredrag – selvom en lidt større gnaskning af hotdogs fra pølsevognen kunne være ønskeligt.
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Nyborg kommune som social ansvarlig arbejdsplads:

Styregruppen kom med indstilling i foråret 2021. Udsatterådet har i høringssvaret til ”Anbefaling til 
strategi for Nyborg som social ansvarlig arbejdsplads” angivet at strategien er relevant og håb om at det 
gode eksempel smitter af på det private arbejdsmarked, sådan at langt flere kommer i en beskæftigelse 
som kan magtes og giver mening.

Borgerrådgiver:

Vi har haft borgerrådgiveren forbi til at fortælle om det spændende arbejde har udfører. Det blev aftalt, 
at han dukker op på Den Blå for på den måde at skabe relationer til brugerne. Det er ikke meningen at 
der skal foretages personlig sagsbehandling på Den Blå – det er der simpelthen ingen muligheder for i 
lokalerne. Borgerrådgiveren opfordrer alle til at tage kontakt til ham og at han er åben overfor 
invitationen.

Dialogmøde med Social- og familieudvalget:

Rådet har afholdt dialogmøde med Social- og familieudvalget den 30. august. Vi lovede på mødet, at 
fremkomme med ønsker til budget 2022. Vi foreslog blandt andet, at kommunen skød yderligere 
300.000 kroner i den Sociale Tandpleje – gerne så flere blev inkluderet i målgruppen. Derudover ønsker 
vi afsat en pulje på 160.000 kroner til aktiviteter/prisnedsættelser efter brugernes ønske i Den Blå. Der 
er ingen afklaring på forholdene for Værestedet Huset, men Udsatterådet ser frem til at der bliver 
inviteret til brugermøde, så brugernes ønsker kan tilgodeses.

Idrætsprojektet:

I Idrætsprojektets Styregruppe har Povl Larsen givet input fra Udsatterådet. Vi havde idrætskoordinato-
ren med til møde, hvor hun fremlagde mange gode projekter til idræts- og bevægelsestilbud, der helt 
sikkert vil være til gavn for Udsatterådet målgruppe. Koordinatoren opfordres til at besøge Den Blå, så 
hun kan komme i dialog med brugerne af Cafeen. Det oplyses desuden, at det har været svært tidligere, 
at fastholde brugere i idrætstilbud.

Frivillig centeret:

Udsatterådet er blevet medlem af Frivilligcenteret. Vi har afholdt møde på centeret, hvor Vestervold
blev vist frem. Indvielsen af centeret, der blev udsat på grund af corona i 2020, blev gennemført den
24. september 2021. Her blev også frivillig fredag gennemført.

Netværkscafe:

Udsatterådet var medarrangør af Den Sociale Netværkscafe den 23. september. Her blev der 
gennem forskellige skiftende gruppearbejder diskuteret og sat gang i initiativer til gavn for 
grupperne af socialt udsatte. Her skal fremhæves, at der er gennemført juleaften for ensomme på 
Bastionen.

Socialsygeplejersken:

Udsatterådet bifalder ansættelsen af en socialsygeplejerske. Vi håber meget at den styrkelse af det 
opsøgende arbejde som ansættelsen er udtryk for bærer frugt for rådets målgruppe. Vi glæder os 
over at, socialsygeplejersken giver udtryk for at en af hans vigtigste opgaver er at tage den enkelte 
udsatte i hånden og guide vedkommende gennem de kommunale labyrinter og de forskellige 
sundheds og andre tilbud der findes. Der er på den måde lagt op til at nogen fra rådets målgruppe 
får én indgang til de kommunale tilbud og den hjælp der er behov for.
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Rådets deltagelse i møder og aktiviteter:

29. april: Udsatterådsmøde
20. maj: Udsatterådsmøde
xx. maj: Kulturnatten – aflyst på grund af Corona.
xx. maj: Pinsemarked – aflyst på grund af Corona.
26. august: Udsatterådsmøde
30. august: Dialogmøde med Social- og Familieudvalget.
17. september: Landspanel konference for Udsatteråd i Odense.
23. september: Netværkscafe.
30. september: Foredrag med Henrik Rindom.
18. november: Udsatterådsmøde
9. december: Udsatterådsmøde

Høringssvar:

Rådet har afgivet følgende høringssvar:

Budget 2022 med overslags årene 2023-2025.
Udkast til strategi for Nyborg kommune som social arbejdsplads.
Derudover har rådet givet høringssvar på rådsmøderne til sager:
1) Høring; Spørgeguide til tilfredshedsundersøgelse.

Rådet ser frem til at være aktiv høringspart i forbindelse med alle kommende høringer.



Årsrapport 2021
side 5 af 5

BILAG 1: Udsatterådets sammensætning:

Rådet var ved udgangen af 2020 sammensat og konstitueret sådan her:

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

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

Povl Larsen, povl.l@privat.dk
tlf: 2398 2518
Privatperson

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

Martin Sune Poulsen,
Brugerrådet den Blå Café

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

Jesper Demant Sørensen
tlf: 5020 3879
Brugerrådet den Blå Café

Keld Krogh
Tlf: 2253 1559
Værestedet Huset

Jesper Nielsen, jen@nyborg.dk
tlf: 2227 8742
Social- og familieudvalget

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

Karin Øgaard Petersen, Socialafdelingen.

Vickie Nellemann Kramer, Socialafdelingen.

Luise Lykke Sognstrup, rådets sekretær, Socialafdelingen.

Ændringer i perioden:

I perioden siden Årsrapport 2020 er der sket følgende ændringer i Rådets sammensætning:

Helle Strunge
Socalafdelingen, har erstattet Karin Øgaard Petersen

Kristian Nygaard Madsen
Socialpsykiatrien, har erstattet Helle Strunge.
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