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Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 22784
Sagsid.: 20/654
Initialer: ahae
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 24-06-2020
Fraværende: Steen Holm Iversen, Lars Ladekjær, Poul Hjorth, Carlos Salomea
Godkendt.
Punkt 6, oplæg ved playmaker Jannie Vestie May, blev rykket frem til punkt 3 på
dagsordenen.
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Godkendelse af referat

Dok.nr.: 22786
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 24-06-2020
Fraværende: Steen Holm Iversen, Lars Ladekjær, Poul Hjorth, Carlos Salomea
Godkendt.
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Status på Socialt frikort 2020

Dok.nr.: 22802
Sagsid.: 19/206
Initialer: ahae
Åben sag

Sagsfremstilling
Den 2. januar 2019 trådte lov om forsøg med socialt frikort i kraft i en 2-årig
forsøgsperiode i 2019 og 2020. Udvalget for Social og Sundhed orienteres om hvor
mange borgere der på nuværende tidspunkt har benyttet sig af ordningen og hvilke
tiltag, der er iværksat for at udbrede ordningen.
Om socialt frikort
Det sociale frikort giver borgere med særlige sociale problemer mulighed for at tjene op
til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde, uden at
indtægten fratrækkes i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige
ydelser, som fx boligsikring.
Formålet med det sociale frikort er at give de mest udsatte borgere i samfundet bedre
muligheder for at deltage i – og bidrage til - samfundets fællesskaber.
Hensigten er desuden at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar.
Borgerne skal visiteres til ordningen på baggrund af en individuel vurdering.
Der kan udstedes et socialt frikort til borgere med særlige sociale problemer, som:
• opfylder betingelserne om at kunne modtage hjælp eller støtte efter Serviceloven
Afsnit V i lov om social service
• hverken har været under ordinær uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over
10.000 kr. inden for det seneste år
• opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i §11 i lov
om aktiv socialpolitik
I perioden fra 2. januar 2019 til 2. januar 2020 er i alt 3 borgere visiteret til et socialt
frikort.
Tiltag
Varde Kommune har ved opstart af forsøgsperioden informeret alle medarbejdere i Social
og Handicap Myndighed, Jobcenteret og Ydelseskontoret om ordningen.
Desuden er samarbejdspartnere, der har kendskab til målgruppen, orienteret om
ordningen, bl.a. er Frivillighuset, forsorgshjemene og Paraplyen orienteret om ordningen,
så de har mulighed for at informere og motivere borgere i målgruppen til ordningen.
De udekørende gadeplansmedarbejdere har særlig fokus på at udbrede muligheden for
ordningen og er behjælpelig med kontakten til Myndighed.
Varde Kommune ønsker at fremme brugen af socialt frikort og sætter derfor følgende
tiltag i gang i foråret/sommeren 2020.
- Ved gennemgang af borgersager findes 20 borgere, som er i målgruppen for at få et
socialt frikort. Social og Handicap Myndighed kontakter borgerne og informerer om
muligheden for at få et socialt frikort.
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- Der etableres et samarbejde med Jobcenteret om at hjælpe borgere med socialt frikort
med at finde relevante virksomheder.
- Der etableres et tættere samarbejde med Socialpsykiatrien, så bostøtten er
opmærksom på at støtte borgerne i at få skabt kontakt til virksomheder og løbende
understøtte borgerens samarbejde med virksomheden.
- I ACT-projektet, hvor der arbejdes helhedsorienteret med udsatte borgere, vil der også
være særligt fokus på at understøtte brugen af socialt frikort.
ACT-projektet er uddybet i vedhæftet bilag.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at årsagerne til at det sociale frikort ikke anvendes af flere
borgere er:
• at der er få borgere, der opfylder kriterierne for at være omfattet af ordningen.
• at det er en sårbar målgruppe, der ikke har ressourcer til at være opsøgende i
deres jobsøgning, som ikke har netværk eller overskud til at anvende deres
netværk i jobsøgningen og som kan have svært ved at håndtere de krav, der er
på en arbejdsplads.
• at der ikke er afsat ressourcer til at hjælpe borgere i målgruppen med at finde et
job, hvor der kan gøres brug af socialt frikort.
Konsekvens i forhold til visionen
Ingen.
Retsgrundlag
Bekendtgørelse af lov om forsøg med et social frikort.
Økonomi
Varde Kommune kompenseres via bloktilskuddet med 65.000 kr. i 2019 og i 2020 med
27.000 kr.
De 65.000 kr. er tilført administrationen til visitation og klagebehandling.
Modtagerne af socialt frikort får ikke modregnet den pågældende indtægt i
forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.
Da der er tale om borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, og som alene på grund af
det sociale frikort kan forventes at få en indkomst, vil der ikke være tale om en
merudgift for kommunen.

Høring
Udsatterådet
Bilag:
1 Åben Projekt "Modning af modificeret ACT-indsats til borgere med
komplekse problemstillinger"

14411/20

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at punktet sendes til høring i Udsatterådet, med henblik på at opnå mere viden om
hvordan flere borgere kan gøre brug af ordningen inden endelig godkendelse af Udvalget
for Social og Sundhed.
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at sagen sendes til orientering i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration efter høring
og endelig godkendelse i Udvalget for Social og Sundhed.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-05-2020
Fraværende: Niels Haahr Larsen
Udvalgte godkendte forvaltningens anbefaling.

Beslutning Udsatteråd den 03-06-2020
Fraværende: Carlos Salomea
Sagen har været behandlet i Udvalget for Social og Sundhed. Udvalget ønsker
Udsatterådets konkrete forslag til hvordan ordningen kan udbredes.
Om socialt frikort:
Socialt frikort gør det muligt at tjene op til 20.000 kr. uden at skulle betale skat.
Borgerne må gerne selv finde jobbet.
Arbejdsgiveren betaler lønnen.
Det skal være en virksomhed, dvs. private har ikke mulighed for at bruge ordningen til fx
hjælp til hundeluftning, havearbejde eller andet.
Det er en ordning, som man har forsøgt at introducere til fx Hus Forbi sælgere.
Borgere som har haft en indtægt i løbet af året er ikke i målgruppen/kan ikke visiteres til
ordningen.
Opgaven kunne være løftet bedre fra forvaltningens side, nu giver vi det et boost.
Målet er at få mindst 20 borgere til at gøre brug af ordningen, bl.a. i samarbejde med
jobcenteret. Keld tager kontakt til borgere, fx avisbude, for hvem ordningen kunne være
relevant.
Opgave til næste gang: Kontakt netværk og indsaml gode ideer til hvordan vi kan
udbrede budskabet om muligheden for at få et socialt frikort og få flere borgere til at
gøre brug af ordningen.
Forslag på mødet:
Dalgashus har en facebookside, hvor der kan laves et opslag vedr. socialt frikort.
Jobkonsulenter kunne aflevere brochure hos virksomhederne.
Spørgsmål til overvejelse: Er indtægtsgrænsen for høj/lav?

Beslutning Udsatteråd den 24-06-2020
Fraværende: Steen Holm Iversen, Lars Ladekjær, Poul Hjorth, Carlos Salomea
Udsatterådet anbefaler, at der køres en infokampagne gennem jobcenterets
virksomhedskonsulenter, så flere virksomheder bliver bekendt med ordningen og
muligheden for at tage et socialt ansvar.
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Andre kommuner har screenet for borgere i målgruppen for et socialt frikort og
automatisk udstedt et socialt frikort til alle borgere i målgruppen, uanset behov.
Det giver ikke et billede af, hvor mange borgere der anvender frikortet, men gør det
administrativt smidigere for borgeren at tage det sociale frikort i anvendelse.
Socialchef Kim Søgaard drøfter med Jobcenterchefen, hvordan jobcenteret kan være
behjælpelig med at udbrede viden om ordningen til flere virksomheder.
Kim Søgaard drøfter desuden med Leder af Myndighed, om det er muligt at screene hvor
mange borgere vi har i målgruppen i Varde Kommune.
Udvalget for Social og Sundhed og Udsatterådet modtager en status igen sidst på året.
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Udslusningsboliger til hjemløse

Dok.nr.: 22790
Sagsid.: 19/13330
Initialer: ahae
Åben sag

Sagsfremstilling
Som et led i handleplanen Social og Handicap i Balance (fra udvalgsmødet d. 22. oktober
2019), ønsker Social og Handicap at etablere to udslusningsboliger til borgere i
hjemløshed.
Formålene med at etablere de to udslusningsboliger er:
• At skabe en positiv forandring for borgere i hjemløshed og hjælpe borgere til et
stabilt liv i egen bolig
• At nedbringe udgifterne til forsorgshjemssager
• At sikre bedre udnyttelse af ressourcer på tværs af sektorer. I dette tilfælde fra
Ældreområdet til Social og Handicap.
Ældreområdet råder i dag over to almene ældreboliger med central beliggenhed på
Østervold 3D i Varde lige overfor Paraplyen. Paraplyen er primært et tilbud til personer
der er ensomme eller ramt af psykiske problemer eller misbrug.
Lejlighederne er ikke anvendelige for gangbesværede borgere grundet trapper i
opgangen. Af den grund står lejlighederne tomme.
Social og Handicap ønsker at ommærke lejlighederne til almene familieboliger, og
anvende boligerne som udslusningsboliger for borgere i hjemløshed.
Fra forsorgshjem til udslusningsbolig
Borgere i hjemløshed har muligheden for at indskrive sig på et forsorgshjem.
Med etableringen af udslusningsboligerne vil Varde Kommune i stedet kunne tilbyde
nogle af borgerne på forsorgshjem en plads i en udslusningsbolig.
Et ophold i en udslusningsbolig kan vare op til 3 måneder. I perioden arbejdes der
socialfagligt med at få skabt stabilitet i borgerens liv på flere parametre; socialt netværk,
boligsituation, økonomi, job/uddannelse, evt. misbrug. Indsatsen visiteres individuelt til
borgeren af Myndighed efter Servicelovens §99 og indsatsen leveres af de opsøgende
§99 medarbejdere. Der skabes en god overgang til bostøtten ved Dalgashus i forbindelse
med borgerens indflytning i anden bolig.
På grund af lejeperiodens tidsbegrænsning, skal der indgås lejekontrakt på særlige
vilkår, hvor almenboliglovens almindelige regler fraviges. Dette gælder i forhold til
reglerne om råderetten, brugsrettens overgang til andre, husstandsudvidelse og
opsigelse. Se bilag for mere information om fastsættelse af leje på særlige vilkår.

Forvaltningens vurdering
Der skal indgås en aftale mellem kommunalbestyrelsen og Domea om ommærkning.
Hvis Domea er villig til at indgå en aftale om ommærkning af de almene ældreboliger på
Østervold til almene familieboliger, vil det herefter være muligt at anvende boligerne til
udslusningsboliger i overensstemmelse med reglerne i almenboliglovens § 63.
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Konsekvens i forhold til visionen
Ingen.
Retsgrundlag
ABL §63 og Serviceloven §99.
Økonomi
Se bilag for uddybning af nedenstående beregning.
Nedenstående beregning er udregnet efter en belægning på 100 %. Det vil sige, at hvis
lejligheden står tom i en periode eller hvis en borger bor i udslusningsboligen i mere end
3 måneder, så vil besparelsen være mindre.
Indtægter
Husleje

Udgifter
5100/md x 2
lejligheder x 12
måneder = 122.400
kr.

-122.400
kr.

Borgerens
egenbetaling

2700 kr./md x 2
borgere x 12 mdr. =
64.800 kr.

+64.800 kr.

Nettoudgift
(efter refusion)
til forsorgshjem
sparet
Årlig udgift til
istandsættelse
§ 99 indsats for
2 borgere i 12
mdr.

19.200 kr. x 2
borgere x 12 mdr. =
460.800 kr.

+460.800 kr.

I alt

525.600 kr.

Difference

50.000 kr.

-50.000 kr.

400 kr./time x 5
timer/ugen x 2
borgere x 12 mdr. =
208.000 kr.

-208.000 kr.

380.400 kr.
+ 145.200 kr./år

Høring
Udsatterådet.
Bilag:
1 Åben Bilag til sagsfremstilling
2 Åben Social og Handicap i Balance

77931/20
164516/19

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at etablering af to udslusningsboliger til borgere i hjemløshed godkendes.
at besparelsen indgår i genopretningen af Socialområdet jf. Social og Handicap i Balance.
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at dialogen med Domea om ommærkningen af boligerne fra ældreboliger til
familieboliger påbegyndes.
at udgifterne forbundet med boligerne flyttes fra Ældreområdets budget til Social og
Handicaps budget.
at Social og Sundhedsudvalget får en evaluering om et år
at sagen sendes til høring i Udsatterådet inden Social og Sundhedsudvalgets endelig
godkendelse.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-06-2020
Fraværende: Ingen
Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udsatteråd den 24-06-2020
Fraværende: Steen Holm Iversen, Lars Ladekjær, Poul Hjorth, Carlos Salomea
Udsatterådet godkendte anbefalingen.
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Orientering - Ankestatistik 2019 vedr. klagesagsbehandling

Dok.nr.: 22762
Sagsid.: 20/6098
Initialer: chki
Åben sag

Sagsfremstilling
Ankestyrelsen opgør årligt ankestatistikken for alle kommuner. I år udkommer
statistikken som et danmarkskort på Social og Indenrigsministeriets hjemme side.
Ankestyrelsen har fire afgørelsestyper:
1. Stadfæstelse, som betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
2. Ændring/ophævelse, som betyder, at Ankestyrelsen enten har ændret eller
ophævet kommunens afgørelse.
3. Hjemvisning, som betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen,
som skal behandle sagen igen. Det kan fx være, at kommunen skal finde flere
oplysninger i sagen. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at kommunen
træffer en anden afgørelse.
4. Afvisning/henvisning, som betyder, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen. Det
kan fx være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen.
Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender
klagen videre til en anden instans
I 2019 behandlede ankestyrelsen 62 antal sager vedr. lov om Socialservice fra Varde
Kommune. Dette er et fald fra 2018, hvor ankestyrelsen behandlede 95 sager.
Den detaljerede fordeling af sagerne kan ses i den vedhæftede statistik (bilag1).
Fordeling af ankestyrelsens
afgørelser
Stadfæstelse

Landsplan

Varde Kommune

54%

63 % (39 sager)

Ændring/Ophævelse

10%

6% (4 sager)

Hjemvisning

27%

12% (12 sager)

Afvisning/henvisning

9%

11% (7 sager)

I vedlagte bilag gennemgås de sager, som vedrører Social og Sundhedsområdet (bilag
2).
Det er vigtigt at bemærke, at Social og Sundhedsområdet har fået 21 sager stadfæstet.

Forvaltningens vurdering
Sammenlignet med hele landet er det forvaltningens vurdering, at Varde Kommune
ligger på et pænt niveau i forhold til antal sager. Varde kommune ligger også pænt
sammenlignet med landsplan, i forhold til andel af sager som stadfæstes, ligesom en
mindre andel af sagerne fra Varde Kommune har afgørelsestypen ”ændring/ophævelse”.
Sagsbehandlerne i Varde Kommunes to myndighedsafdelinger for Social og Handicap og
Ældre og Sundhed har stor opmærksomhed på Ankestyrelsens afgørelser.
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Myndighedsafdelingerne opfordrer borgerne til at anke afgørelser for at få klarlagt
lovgivning og praksis på området. Forvaltningen vurderer at prøvningen af sager ved
Ankestyrelsen er afgørende element for at fastlægge kommunens praksis.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen
Retsgrundlag
Lov om Social service
Økonomi
Ingen
Høring
Ingen
Bilag:
1 Åben
Ankestatistik VK 2019
2 Lukket Ankestyrelsens afgørelser af sager vedr. Udvalget for Social og
Sundhed 2020

72268/20
73276/20

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tager til efterretning
at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-06-2020
Fraværende: Ingen
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagen sendes også til orienteringen i Ældrerådet og Udsatterådet.

Beslutning Ældrerådet den 18-06-2020
Fraværende: Ingen
Taget til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 18-06-2020
Fraværende: Else Marie Fog, Tom Arnt Thorup, Ruth Damtoft Jakobsen
Taget til efterretning.
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Beslutning Udsatteråd den 24-06-2020
Fraværende: Steen Holm Iversen, Lars Ladekjær, Poul Hjorth, Carlos Salomea
Taget til efterretning.
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Oplæg ved playmaker fra Kultur, Idræt og Sundhed

Dok.nr.: 22803
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae
Åben sag

Sagsfremstilling
Playmaker Jannie Vesti Mai Jørgensen vil deltage på mødet og præsentere/introducere
playmakerfunktionen og projektet: Sund kultur for krop og hjerne samt give indsigt i de
to spors ønskede effekter.
Playmakerfunktioner skal koordinere og udvikle brobygningsforløb og
samarbejder/partnerskaber til haller, foreninger og kulturinstitutioner og sikre borgerne
en mere ligestillet og decentral sundhedsfremme som bidrager til øget velvære og
livskvalitet, socialt, mentalt og fysisk.

Beslutning Udsatteråd den 24-06-2020
Fraværende: Steen Holm Iversen, Lars Ladekjær, Poul Hjorth, Carlos Salomea
Jannie Vesti Mai Jørgensen holdt et oplæg om sin rolle og opgave som playmaker for
Kultur, Idræt og Sundhed.
Playmakeren skal skabe bedre vilkår for decentral sundhedsfremme.
- Fremme fysisk, mental og social sundhed
- Foreningsbrobygning
- Fokus på unge
- Samtalesaloner
Udsatterådet fremsatte følgende udfordringer/ønsker:
- En kontaktperson, der kan formidle kontakt mellem borger og forening
- Økonomisk støtte (både kontingent og udstyr)
- En liste over foreninger generelt (Der findes en foreningsportal, men det vides
ikke, om den er opdateret.)
- En liste over foreninger eller ”ambassadører” i foreninger, som har lyst til at tage
godt imod borgere i udsatte livspositioner.
Jannie anbefaler en fase ”før” foreningslivet, som en øvebane for borgere i udsatte
livspositioner ift. at indgå i ordinært foreningsliv. Der findes flere idrætsorganisationer for
udsatte, bl.a. Recovery Bulls. Recovery Bulls er et frivilligbaseret alkohol- og stoffrit
miljø. Alle aktiviteter kan oprettes, efter ønske/behov fra brugerne.
Punktet bliver et tilbagevendende punkt på dagsordenen.
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De gode historier

Dok.nr.: 22789
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 24-06-2020
Fraværende: Steen Holm Iversen, Lars Ladekjær, Poul Hjorth, Carlos Salomea
Bådprojekt
Der har været dialog med Lions Club, som er interesserede i projektet.
Det er aftalt, at kontakten til borgerne kommer til at gå gennem Frivillighuset.
Paraplyen
Landsforeningen for Væresteder har støttet med en aktivitetspakke til familier.
Det betyder at familier kan hente en pakke med udstyr og mad til at lave en række
aktiviteter i sommerperioden. Det er gratis for familierne.
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Generel orientering

Dok.nr.: 22788
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 24-06-2020
Fraværende: Steen Holm Iversen, Lars Ladekjær, Poul Hjorth, Carlos Salomea
Orientering v/socialchef:
Der er udmøntet en (landsdækkende) pulje på 20 mio. kr. til sommeraktiviteter på
socialområdet, fx ekskursioner, fællesspisning m.m.
Der er retningslinjer på vej ift. hvordan pengene må anvendes.
(red.) Det fremgår af retningslinjerne at puljen er målrettet borgere i botilbud.
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Orientering ved formand eller næstformand

Dok.nr.: 22787
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 24-06-2020
Fraværende: Steen Holm Iversen, Lars Ladekjær, Poul Hjorth, Carlos Salomea
Rådet for Socialt Udsatte har udarbejdet en rapport om socialt udsattes brug af
klagesystemet.
Der er også et følgebrev, der kort opsummerer pointerne i rapporten.
Rapport og følgebrev medsendes som bilag og pointerne fra følgebrevet drøftes på et
senere møde.
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Eventuelt

Dok.nr.: 22785
Sagsid.: 20/663
Initialer: ahae
Åben sag
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Bilagsliste
3.

Status på Socialt frikort 2020
1.
Projekt "Modning af modificeret ACT-indsats til borgere med komplekse
problemstillinger" (14411/20)

4.

Udslusningsboliger til hjemløse
1.
Bilag til sagsfremstilling (77931/20)
2.
Social og Handicap i Balance (164516/19)

5.

Orientering - Ankestatistik 2019 vedr. klagesagsbehandling
1.
Ankestatistik VK 2019 (72268/20)
2.
Ankestyrelsens afgørelser af sager vedr. Udvalget for Social og Sundhed 2020 (Lukket
bilag) (73276/20)
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