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Socialpædagogerne Østjylland læser med stor bekymring reduktionsforslag R-409 – 

Omlægning af støtteform på én ud af tre åbningsdage i netværkshusene.  

 

Forslaget vil medføre, at en åbningsdag i netværkshusene skal omlægges fra socialfaglig støtte 

til ligestillet støtte. Konkret betyder det, at aktiviteter og samvær fremover skal varetages af 

en lønnet peer-medarbejder og en frivillig peer-medarbejder i stedet for to socialpædagogiske 

medarbejdere.  

 

Vi er bekymrede over, at borgere fremover bliver mødt af personale, der ikke har de rette 

kompetencer og fagligheder til at kunne håndtere borgere med psykisk sygdom og sårbarhed.  

 

I 2018 lukkede det visiterede tilbud Aktivitetscenter Møllen. Det betød blandt andet, at 

åbningstiderne i netværkshusene blev udvidet, og at borgere med svære psykiske 

vanskeligheder nu skulle rummes i netværkshusene. At netværkshusene skulle rumme 

sværere borgere har betydet en opjustering af tilbuddet, som vi er bekymrede for, nu skal 

varetages af personale, der ikke nødvendigvis har de rette forudsætninger for det.  

 

I forslaget ligger desuden, at den lønnede peer-medarbejder skal besidde en socialfaglig 

uddannelse. Hermed anerkender byrådet, at tilbuddet bør varetages af medarbejdere med de 

rette faglige kompetencer. Hvorfor det er endnu mere bekymrende at se, at byrådet med åbne 

øjne erstatter en specialiseret medarbejder med en frivillig medarbejder uden de rette 

kompetencer. Således tyder det på, at besparelsespotentialet vægter højere end at give det 

rette tilbud til sårbare borgere.  

 

Vi anerkender, at peer-medarbejdere med deres erfaringer kan bringe noget anderledes ind i 

samværet med sårbare borgere. Men det kan ikke stå alene. Det er nødvendigt, at borgerne 

bliver mødt af medarbejdere, der har en professionel tilgang og et specialiseret teoretisk 

fundament, som de har opnået via deres uddannelse.  

 

Peer-medarbejdere kan således fungere som et supplement til tilbuddet, men det er ikke 

rimeligt og forsvarligt over for borgerne, at de bliver mødt af medarbejdere, hvis kvalifikation 

er, at de selv har stået i en lignende situation. At arbejde med psykisk syge og sårbare 

borgere kræver specialiseret faglighed.  
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