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Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 25776
Sagsid.:
Initialer: caho
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 21-06-2021
Fraværende: Ingen
Godkendt
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Godkendelse af referat

Dok.nr.: 25777
Sagsid.: 20/660
Initialer: caho
Åben sag

Bilag:
1 Åben Referat - Udsatterådet d. 31. maj 2021

81932/21

Beslutning Udsatteråd den 21-06-2021
Fraværende: Ingen
Godkendt
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De gode historier

Dok.nr.: 25778
Sagsid.: 20/660
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
Keld:
Keld har inviteret en borger med på udsatterådsmødet, som gerne vil fortælle om den
hjælp og støtte han har fået.
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Udsatteråd den 21-06-2021
Fraværende: Ingen
Orienteringen blev taget til efterretning.
Borgeren gav en orientering om sine oplevelser med ny bolig, dyrelægebussen, og social
tandpleje m.m.
Overordnet set var borgeren meget tilfreds med den støtte, han har modtaget på alle
niveauer i Varde Kommune.
Udsatterådet havde en bred drøftelse af de udfordringer og problematikker som udsatte
og sårbare borgere ofte står over for i mødet med sundhedsvæsenet.
Hvis der er behov for frivillige til f.eks. flytte i ny lejlighed, blev det foreslået at kigge på
Facebook gruppen – ”Vi er til for at hjælpe hinanden”.
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Orientering - Anvendelse af servicehunde på specialområdet

Dok.nr.: 25766
Sagsid.: 21/5440
Initialer: sasc
Åben sag

Sagsfremstilling
D. 26. april 2021 drøftede Udsatterådet anvendelsen af servicehunde i Varde Kommune
og forvaltningen har med baggrund heri afdækket gældende lovgivning og praksis for
området.
En servicehund er en hund, der er særligt trænet til at afhjælpe en borgers nedsatte
funktionsevne og kan derfor bevilliges som et hjælpemiddel.
En servicehund kan enten være en hund, der er udvalgt og trænet fra hvalp eller borgers
egen hund, der gennemgår træning til servicehund. Som hjælpemiddel kan derfor både
bevilges en hund, der allerede er trænet eller træning af borgerens egen hund. Men det
er afgørende, at der er et behov ud over det, som en almindelig hund kan give.
Udsatterådet har drøftet anvendelsen af servicehunde på specialområdet i Varde
Kommune og peger på, at servicehunde både kan være gavnlige for borgere inden for
Socialpsykiatrien og veteranområdet.
Det er Visitationen under Ældre og Sundhed, som visiterer til hjælpemidler også til
borgere under Social og Handicap.
Af lovgivningen fremgår det, at hjælpemidler skal ydes til personer med varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet
1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
Det fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse (vedhæftede bilag), at der skal være tale
om en varig funktionsnedsættelse, og at servicehunden skal kunne afhjælpe og lette
borgeren i forhold til funktionsnedsættelsen, for at kommunen kan imødekomme
borgerens ansøgning om en servicehund.
Endelig fremgår det af Ankestyrelsens principafgørelse af borgeren skal være
færdigbehandlet. Servicehunde gives således ikke som del af behandling, men som
hjælpemiddel, når borgerens tilstand er konstateret varig.
Varde Kommune har i dag ingen servicehunde som følge af psykiske
funktionsnedsættelser på specialområdet. Der er dog to servicehunde som følge af
motoriske funktionsnedsættelser. Her hjælper hunden fx borger med at samle ting op fra
gulvet, påklædning mv.
Der har dog været borgere, der har ansøgt om servicehund pga. psykiske
funktionsnedsættelser, som har fået afslag. Afslag er i disse tilfælde givet på baggrund
af, at borgeren ikke har været færdigbehandlet. Det har derfor ikke været muligt at
vurdere, om borgerens nuværende funktionsnedsættelse var varig og om en servicehund
i så fald kunne afhjælpe funktionsnedsættelsen.
En hund der er trænet som servicehund koster ca. 82.000 kr., heraf er 30.000 kr. prisen
for at firmaet undersøger om borgeren og borgerens hjem er egnet til at have en
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servicehund samt hjælp til at integrere hunden i borgerens hjem. Det er en stor
omvæltning for mange at få en hund og det sker derfor, at borgeren alligevel ikke kan
have hunden. I disse tilfælde, tager firmaet hunden tilbage. En anden mulighed er, at
borgers egen hund trænes som servicehund. Men der er ikke mulighed for træning i
Varde og det er borgers eget ansvar at sørge for at møde op til denne træning.
Leder af visitationen Anette Førgaard og Teamleder for Hjælpemidler Ann-Karina
Christensen deltager under sagens behandling på udvalgsmødet.

Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommunes brug af servicehunde ligger i tråd
med lovgivningen.
Konsekvens i forhold til visionen
En af gevinsterne ved servicehunde er ofte at borgere, der før har haft svært ved at
færdes udenfor eget hjem, bedre kan komme ud, når de har hunden med. Det er derfor
muligt, at borgerne kommer mere ud i naturen, når de får en servicehund.
Retsgrundlag
Lov om Social Service § 112
Økonomi
Økonomiafdelingen oplyser, at ifølge juridisk afdeling vil det være i strid med loven, hvis
der fastsættes et serviceniveau, hvor et hjælpemiddel i form af en servicehund kan
bevilliges til en borger, hvis funktionsevne endnu ikke kan anses for værende varigt
nedsat, fordi alle behandlingsmuligheder ikke er udtømt.

Høring
Ingen
Bilag:
1 Åben Ankestyrelsens Principafgørelse vedr. Servicehunde.pdf

67709/21

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at udvalget drøfter henvendelsen fra Udsatterådet omkring anvendelsen af servicehunde
i Varde Kommune
at sagen sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet
Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 08-06-2021
Fraværende: Niels Christiansen, Niels Haahr Larsen
Udvalget drøftede sagen og er enige om, at der er en udfordring med lovgivningen, og
ønsker at gøre ministeriet opmærksomme på dette.
Udvalget bad forvaltningen se på muligheden for at fremme brugen af servicehunde.
Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.
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Beslutning Udsatteråd den 21-06-2021
Fraværende: Ingen
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Orientering - Sundhedsindsats ved Café Paraplyen

Dok.nr.: 25762
Sagsid.: 20/11121
Initialer: kabi
Åben sag

Sagsfremstilling
D. 4. november 2020 fremsatte Udsatterådet i Varde Kommune et forslag om en
sundhedsfaglig indsats på Café Paraplyen i Varde by. Ønsket er at gøre en særlig
sundhedsfremmende og forebyggende indsats for socialt udsatte borgere, og dermed
medvirke til at imødekomme social ulighed i sundhed.
Med udgangspunkt i drøftelser med hhv. regionen og Kommunalt Lægelige Udvalg
(kommunens samarbejdsforum med almen praksis), og erfaringsudveksling med Odense
Kommune, der har lignende indsats, vil der fra september og tre måneder frem
iværksættes et pilotprojekt.
Beskrivelse af sundhedsindsatsen
I løbet af projektperioden vil der to timer pr. uge være åbenkonsultation på Café
Paraplyen, hvor borgere har mulighed for at blive tilset af en sygeplejerske – både ift.
deres fysiske og psykiske tilstand. Sygeplejersken er ansat i Sygeplejen og har
psykiatrisk erfaring, hvilket er en fordel, da det kan kræve særlig opmærksomhed på de
udfordringer eller barrierer, som udsatte borgere kan have i forhold til behandling og
rehabilitering.
Indsatsen placeres ved Café Paraplyen - et kendt og trygt miljø for de socialt udsatte
borgere.
Et delelement i projektetet handler om at bygge bro til borgerens praktiserende læge.
Ved behov og med samtykke har sygeplejersken mulighed for at kontakte borgers egen
læge/behandlingsansvarlige læge fx mhp. at få bestilt lægefagligkonsultation til borgeren
eller sygeplejersken har mulighed for at iværksætte evt. ordineret behandling. De socialt
faglige medarbejdere på Café Paraplyen kan følge borgeren til den aftalte
lægefagligkonsultation, hvis der vurderes behov herfor.
Ved projektperiodens ophør vil udvalget blive præsenteres for en evaluering af
sundhedsindsatsen, og på baggrund af denne have mulighed for at træffe beslutning om
sundhedsindsatsens videreførelse.

Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at sundhedsindsatsen kan medvirke til at reducere
ulighed i sundhed for socialt udsatte borgere i kommunen. Indsatsen understøttes af
Sundhedsaftalen 2019-2023 for Region Syddanmark, hvor lighed i sundhed er et
fokusområde. I aftalen står der bl.a., at der skal tilrettelægges nære sundhedstilbud, der
tilgodeser lokale udfordringer og forhold, og at der skal prioriteres ressourcer til de
borgere, der behøver en særlig indsats og ekstra støtte.
Konsekvens i forhold til visionen
Ingen
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Retsgrundlag
Sundhedsloven § 119
Økonomi
Finansiering af projektet afholdes inden for Social og Handicaps nuværende
budgetramme.
Budgettet fastsættes til 20.300 kr. svarende til 58 timer x 350 kr., fordelt på:
•
•

10 timer til forberedelse inden projektstart
4 timer pr. uge i tre måneder fordelt til transport, åbenkonsultation og opfølgning

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring
Ingen
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning og der gives en evaluering i 1. kvartal 2022
at sagen sendes til orientering i Udsatterådet.
Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 08-06-2021
Fraværende: Niels Christiansen, Niels Haahr Larsen
Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Udsatteråd den 21-06-2021
Fraværende: Ingen
Orienteringen blev taget til efterretning.
For at møde endnu flere borgere, har sygeplejersken kontaktet Gadeplansmedarbejderne
for at følge dem rundt en dag.
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Valg til Udsatterådet

Dok.nr.: 25781
Sagsid.: 20/660
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
D. 3. september 2019 besluttede Byrådet at nedsætte et Udsatteråd på følgende vis:
- Valg til Udsatterådet følger ligesom de øvrige råd Byrådets valgperiode på 4 år og
samme valgprocedure.
- Første Udsatteråd vælges dog i efteråret 2019 og fortsætter, indtil valgperioden
ophører 31. december 2021.
- Alle kan indstille medlemmer til Udsatterådet, og Forvaltningen sammensætter herefter
det endelige råd baseret på de indstillede kandidater.
Med følgende repræsentation:
- 2-3 borgere, der selv har oplevet at være i udsatte livssituationer eller med et særligt
engagement i målgruppen. Det tilstræbes, at borgerne repræsenterer forskellige former
for udsathed.
- 3 repræsentanter indstillet af lokale frivillige organisationer, der varetager målgruppens
interesser.
- 1-2 repræsentanter fra de kommunale tilbud.
- 2 politikere.
- 1 ledelsesrepræsentant fra Varde Kommune.
D. 20. august blev de 2 politikere som skulle være repræsentanter i Udsatterådet
udpeget i Udvalget for Social og Sundhed.
Der blev inden valget sendt en invitation ud til borgere og frivillige organisationer med
information om hvordan de kunne stille op til Udsatterådet samt hvornår valget ville blive
afholdt – se vedhæftede invitation fra 2019.
D. 4. december blev der afholdt valg på Café Paraplyen.
Udkast til en procedure for afholdelse af Udsatterådsvalg 2021:
Opgave
Plakat/invitation godkendes i Udsatterådet
Plakat/invitation udsendes til borgere og frivillige repræsentationer
Status på planlægning til kommende Udsatterådsvalg
De politiske repræsentanter udpeges i forbindelse med konstitueringen.
Afholdelse af Udsatterådsvalg på Cafe Paraplyen

Bilag:
1 Åben Invitation - Valg til Udsatteråd 2019

Dato
D. 27. september 2021
Oktober 2021
D. 29. november 2021
D. 7. december 2021
D. 10. december 2021

171933/19
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Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at proceduren for Udsatterådsvalget 2021 godkendes.
Beslutning Udsatteråd den 21-06-2021
Fraværende: Ingen
Proceduren godkendes.
Der skal findes en ny dato for selve valgdagen.
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Gensidig Orientering

Dok.nr.: 25779
Sagsid.: 20/660
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
Orientering v/formanden
- Den kommunale og Den regionale økonomiaftale v/Claus Fjeldgaard
- Shelterprojekt målrettet veteraner
- Boligforhold for udsatte
Orientering v/næstformanden
Orientering v/Kim
- COVID-19
- Indkøb af testbiler
Orientering v/medlemmerne
- Bådprojektet v/Erik Hein

Bilag:
1 Åben Plakat - Sejl med på Varde Å plakat.docx
2 Åben Hus Forbi - Shelter placeringer

86609/21
87283/21

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Udsatteråd den 21-06-2021
Fraværende: Ingen
Orienteringen blev taget til efterretning.
Shelterprojekt målrettet veteraner
Der bliver peget på et stykke skov omkring Nr. Nebel.
Der er vedhæfte den nye oversigt fra Hus Forbi vedr. placering af alle de nye shelters.
Boligforhold for udsatte
Der sparres med andre kommuner om hvordan praksis er med boliger der tilbydes til
udsatte.
COVID-19:
Smittetallet er forsat faldende i Varde og restriktionerne på botilbud og plejetilbud er ved
at være udfaset.
Halvdelen af borgerne i Varde Kommune har fået 1. stik.
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Indkøb af testbiler
- Der er taget kontakt til Regionen der har henvist til Ambulance Syd. Forvaltningen
afventer en udmelding fra dem.
Båd projekt
- Der kan nu være to borgere i båden på samme tid.
- Se vedhæftede plakat for mere information om tilmelding.
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Bilagsliste
66.
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1.
Referat - Udsatterådet d. 31. maj 2021 (81932/21)

68.
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70.
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1.
Invitation - Valg til Udsatteråd 2019 (171933/19)

71.
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Hus Forbi - Shelter placeringer (87283/21)
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Underskriftsblad
Carlos Salomea

Poul Hjorth

Lars Ladekjær

Rita Christensen
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Keld Frank Nyland
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