Åbent Referat
fra
Udsatteråd
Mødedato:

Onsdag den 3. juni 2020

Mødetidspunkt: 16:30 - 17:30
Mødested:

Mødesalen - Filsø, Bytoften
Rådhuset, Bytoften 2, 6800 Varde

Deltagere:

Poul Hjorth, Lars Ladekjær, Rita Christensen, Erik Hein,
Claus Dixen Møller, Keld Frank Nyland, Stig Leerbeck,
Steen Holm Iversen, Kim Søgaard

Fraværende:

Carlos Salomea

Referent:

Anne Hansen

Udsatteråd

03-06-2020

Indholdsfortegnelse
Side
1.

Godkendelse af dagsorden .............................................................................. 2

2.

Godkendelse af referat ................................................................................... 3

3.

Status på COVID-19....................................................................................... 4

4.

Status på Socialt frikort 2020 .......................................................................... 5

5.

Opfølgning på dialogmødet med Udvalget for Social og Sundhed den 7. maj ......... 8

6.

Drøftelse af det forebyggende arbejde og evt. behov for en
forebyggelsespolitik ....................................................................................... 9

7.

Formidling af de gode historier ...................................................................... 10

8.

Status på Bådprojekt.................................................................................... 11

9.

Generel orientering ...................................................................................... 12

10.

Orientering ved formand eller næstformand .................................................... 13

11.

Eventuelt .................................................................................................... 14

Bilagsliste ........................................................................................................... 15
Underskriftsblad .................................................................................................. 16

Side 1

Udsatteråd

1.
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Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 22632
Sagsid.: 20/654
Initialer: ahae
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 03-06-2020
Fraværende: Carlos Salomea
Godkendt.
Rækkefølgen i dagsordenen blev ændret, så punkt 6 kom før punkt 5.
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2.

03-06-2020

Godkendelse af referat

Dok.nr.: 22633
Sagsid.: 20/6623
Initialer: ahae
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 03-06-2020
Fraværende: Carlos Salomea
Godkendt.
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3.

03-06-2020

Status på COVID-19

Dok.nr.: 22635
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 03-06-2020
Fraværende: Carlos Salomea
Rådet blev orienteret om Varde Kommunes håndtering af Coronakrisen, med særligt
fokus på områder af relevans for socialt udsatte. Hovedpunkterne var:
Der er fortsat lavt smittetryk i Varde Kommune. Der er ikke smittede medarbejdere eller
borgere.
Der er lavet retningslinjer ift. håndtering af smittetilfælde.
Der er ledelsesmæssig dækning i hele sommerferieperioden.
Alle har mulighed for at blive testet ved behov.
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4.

03-06-2020

Status på Socialt frikort 2020

Dok.nr.: 22580
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?
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Opfølgning på dialogmødet med Udvalget for Social og
Sundhed den 7. maj

Dok.nr.: 22637
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 03-06-2020
Fraværende: Carlos Salomea
Steen fortalte om dialogmødet den 7. maj.
Normalt er hele Udsatterådet repræsenteret, men pga. COVID-19 blev mødet holdt som
videomødet og med færre deltagere.
Følgende blev drøftet på mødet:
•

Budgettet for Social og Handicap er på vej i balance. Vi går ind i nye
budgetforhandlinger.
Der vil blive udarbejdet et potentialekatalog.

•

Udvalget for Social og Sundhed er tilfredse med Udsatterådets arbejde.

•

Drøftelse af at have fokus på oplandet og på gadeplansteamets arbejde.

•

Drøftelse af ACT projektet.

Vi skal alle gøre en indsats for at få alle til at komme til møderne, da vi har en vigtig
opgave.
Overvejelser ift. indkaldelse af suppleant medtages på næste møde.
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Drøftelse af det forebyggende arbejde og evt. behov for en
forebyggelsespolitik

Dok.nr.: 22638
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae
Åben sag

Sagsfremstilling
Præsentation v/Kim Søgaard og efterfølgende drøftelse.
Beslutning Udsatteråd den 03-06-2020
Fraværende: Carlos Salomea
Kim præsenterede indholdet i de to politikker. Slides og politikker er vedhæftet som
bilag.
Punktet bliver et tilbagevendende punkt på dagsordenen. Udsatterådet skal forholde sig
til, om det vi har er dækkende, om der skal laves ændringer eller produceres nyt.
Herefter laves indstilling til Udvalget for Social og Sundhed.
Opgave til næste gang: Læs politikkerne og spørg jeres netværk om gode ideer.
Kommentarer til oplægget:
De unge er en særlig gruppe, hvor der tillige er vanskeligheder ift. at skabe kontakt. De
frivillige aktører vil gerne bakke op om det tværgående arbejde.
Vi bør overveje, hvordan vi når helt ud i Varde opland.
Afslutningsvis er det vigtigt at fastholde fokus på, at der er nogle, der ikke har råd til
mad og er meget afhængige af KFUM sociale arbejde.
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7.

03-06-2020

Formidling af de gode historier

Dok.nr.: 22639
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae
Åben sag

Sagsfremstilling
Orientering om artikel i Jyske Vestkysten.
Forslag om at have ”De gode historier” som fast punkt på dagsordenen.
Beslutning Udsatteråd den 03-06-2020
Fraværende: Carlos Salomea
Læring fra samarbejdet om artiklen i Jyske Vestkysten er at samle facts i en
pressemeddelelse til journalisten, samt at overveje brug af foto ift. risiko for
tilbagetrækning af samtykke.
Vi vil forsøge at opdyrke de gode historier, derfor sættes ”De gode historier” på som fast
punkt på dagsordenen. Det kan være en oplevelse, en historie, ris/ros.
Opgave til kommende møder: At medbringe en god historie.
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Status på Bådprojekt

Dok.nr.: 22634
Sagsid.: 20/5277
Initialer: ahae
Åben sag

Sagsfremstilling
Status på bådprojektet v/Erik Hein.
Beslutning Udsatteråd den 03-06-2020
Fraværende: Carlos Salomea
En gruppe af veteraner er meget engagerede i projektet.
Projektet forventes at starte til august.
Claus Møller og Erik opstarter samarbejde vedr. fondssøgning.
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Generel orientering

Dok.nr.: 22636
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 03-06-2020
Fraværende: Carlos Salomea
Ingen punkter.
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Orientering ved formand eller næstformand

Dok.nr.: 22640
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae
Åben sag

Sagsfremstilling
Rådet for Socialt Udsatte (paraplyorganisation for lokale udsatteråd) aflyser mødet i det
nye landspanel den 2. juni pga. corona situationen. De vender tilbage med en ny dato for
et nyt møde, på den anden side af sommeren.
Steen Holm Iversen har på vegne af Udsatterådet udfyldt et spørgeskema, som handler
om, hvordan corona-krisen har påvirket vores arbejde i rådet.
Beslutning Udsatteråd den 03-06-2020
Fraværende: Carlos Salomea
Vi tager punktet vedr. deltagelse i Landspanelet op igen, når vi modtager den nye dato.
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Eventuelt

Dok.nr.: 22641
Sagsid.: 20/663
Initialer: ahae
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 03-06-2020
Fraværende: Carlos Salomea
Rita: Paraplyen åbnede i går, med nyt gulv.
Claus DM: Frivillighuset har nu også åbent for aktiviteter.
Poul: Center Bøgely åbner mere op nu for folk udefra og med længere åbningstid.
Keld: Oplever en stigning i forsorgshjemssager. Snart 30 unge, fortrinsvis unge.
Lars: Dalgashus har delvist åbent.
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Bilagsliste
4.

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

Poul Hjorth

Lars Ladekjær

Rita Christensen

Erik Hein

Claus Dixen Møller

Keld Frank Nyland

Stig Leerbeck

Steen Holm Iversen

Kim Søgaard
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