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Udsatterådet

Formand: 
Benny Pieszak,  
pieszak@os.dk
tlf: 6140 9471 – 6536 1535
Privatperson

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

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

Christina Christoffersen, 
tlf: 6127 3873
Privatperson

Martin Sune Poulsen, 
Brugerrådet den Blå Café

Tommy Frank Nielsen, 
tommyfrank40@hotmail.com
tlf: 2363 2701
Værestedet Huset

Jesper Demant Sørensen, 
tlf: 2076 6321
Brugerrådet den Blå Café 

Niels Toft
tlf: 2475 2198
Brugerrådet den Blå Café

Sonja Marie Jensen (A), 
smj@nyborg.dk
tlf: 6013 0754
Social- og Familieudvalget

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

Marianne Dissing, 
Socialafdelingen

Dorthe Dahlstrup, 
Socialafdelingen

Luise Lykke Sognstrup, 
rådets sekretær, 
Socialafdelingen

1. juni 2010 godkendte Byrådet i Nyborg kommune etableringen af et lokalt Udsatteråd.
Udsatterådet for perioden 2018 til 2021 afholdt sit første møde d. 15. maj. Rådet konstitue-
rer sig selv med formand og næstformand. Rådet blev sammensat og konstitueret sådan:
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Formål

Udsatterådet i Nyborg Kommune har til formål at rådgive Social- og Familieud-
valget 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 kvalifceret grundlag 
at træfe beslutninger på.

Udsatterådet i Nyborg Kommune giver udsatte grupper en kommunikationskanal 
til udvalget og kommunens administration, hvorigennem der kan rejses spørgsmål 
samt bringes forslag til initiativer frem.

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

Følgende grupper er karakteriseret som socialt udsatte borgere:
Personer som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkohol-
misbrug, sindslidelse, prostitution eller vold.
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Der er afholdt 4 ordinære møder 15. maj, 14. juni, 13. september og 22. novem-
ber. Derudover har der været afholdt dialogmøde med Social- og familie udvalget 
den 12. november.

Referater fra møderne kan læses på https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/
default.asp?p=nyborg07&page=meetings&CommeteeId=42

På de 2 første møder diskuterede vi Udsatterådets handlingsplan. Den blev på 
mødet den 13. september vedtaget med følgende punkter:

Handleplan 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)

I 2018 og 2019 arbejder rådet med punkt 1. Tandpleje for socialt udsatte. Vi vil 
tage punkterne op i den prioriterede rækkefølge og behandle mindst ét punkt om 
året. 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.

Synlighed:
• Udsatterådsmøderne flyttes ud blandt brugerne (på væresteder og caféer)

• Flere dialogmøder fx i forbindelse med afholdelse af rådsmøderne

• Produktion af muleposer, bluser, jakker og navneskilte. 

Deltagelse:
• Deltagelse i Rådet for Socialt Udsattes årlige dialogmøde

• Deltagelse i Frivillig Fredag, Pinsemarked og Kulturnat

• Deltagelse i Brugernes Bazar

Møder
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Vi forventer hvert år at afholde dialogmøde med Social- og familieudvalget. I 2018 
er det afholdt den 12. november. Vi vil hvert år komme med høringssvar til kom-
mende års budgetlægning på området for socialt udsatte.

Bliv hørt – postkortkampagnen:
Det foregående råd har iværksat en kampagne med postkort så man kan skrive 
til Udsatterådet. På det første møde i denne periodes Udsatteråd besluttede vi at 
nedlægge ordningen. Beslutningen blev truffet på grundlag af de ringe resultater 
der var kommet ud af ordningen – der var således ikke modtaget noget større 
antal henvendelser, hvis overhovedet nogen.

Tandpleje:
Rådets hovedindsatsområde 
2018/19. Til mødet den 22. novem-
ber forsøgte vi at invitere Heinz 
fra Kirkens Korshær i Odense til 
at komme og fortælle os om erfa-
ringerne med Odense Kommunes 
tandlægebus. Desværre måtte 
Heinz melde forfald, men forslog at 
invitere repræsentanter fra Svend-
borg Kommune for at fortælle om 
deres erfaringer og ordninger for 
tandbehandling for socialt udsatte. 
Det var et meget givende oplæg og 
diskussion, der berigede rådet og 
dets fortsatte arbejde med emnet.

Dialogmøde med Social- og familieudvalget:
Rådet har afholdt dialogmøde med Social- og Familieudvalget den 12. november. 
Vi havde et godt møde med et interesseret udvalg, der støttede op om de igang-
satte initiativer. Vi gik derfra med en følelse af værdi, og glædede os over udval-
gets positive ønsker og tilbagevendende dialogmøder. Vi håber, at Rådet kan 
indfri de forventninger, som udvalget tilkendegav at have til os.
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Rådets deltagelse i møder og aktiviteter:
28. maj: Dialogmøde på den Blå Café

7. juni: Rådet for socialt Udsatte – landsdækkende dialogmøde i Odense

12. juni:  Eventbilletter til Brugernes Bazar – mailhenvendelse fra forman-
den til Fynbus.

29. august:  Brugernes Bazar i Odense

13. september: Dialogmøde på den Blå Café

19. september: Tema møde om fornyelse af Udsattepolitikken

28. september: Frivillig fredag på Torvet.

25. oktober: Regionalt Netværksmøde for Udsatteråd.

25. oktober: Region SydDanmarks møde om udsattes tandsundhed.

29. oktober: Temamøde om fornyelse af Børne- og Ungepolitikken.

12. november: Dialogmøde med Social- og Familieudvalget.

22. november: Dialogmøde på ØSH.

6. december: Tema møde Sammen om Ensomhed.

10. december: Brugermøde på den Blå Café (formanden)

Høringssvar:
Rådet har afgivet følgende høringssvar:

Budget 2019 med overslagsår 2020-2022 – 17. september.

Kvalitetsstandarder – 1. november.

Udsattepolitikken – 23. november

Derudover benyttede vi os ikke af muligheden for høringssvar i forbindelse med: 
Sammen om demens.

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

14. november 2018
Benny Pieszak, fmd. Udsatterådet.
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Torvet 1
5800 Nyborg
www.nyborg.dk

Ja
nu

ar
 2

01
9

Udsatterådet
Nyborg Kommune


	Random..pdf

