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135. Godkendelse af mødereferat
Dok.nr.: 15673
Sagsid.:
Initialer: caho
Lukket sag

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra Lokalrådets møde d. 7. december 2017.
Beslutning Lokalrådet den 12-03-2018
Fraværende: Christian Eriksen
Godkendt
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136. Nyt fra Politiet
Dok.nr.: 16368
Sagsid.:
Initialer: caho
Lukket sag

Sagsfremstilling
Der er følgende nyt fra Politiets repræsentant.
Vold mod offentlige ansatte
Restaurationer
Kriminalitetsstatistik
Opstarts siden ny struktur i Varde
Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere

Beslutning Lokalrådet den 12-03-2018
Fraværende: Christian Eriksen
Vold mod offentlige ansatte:
Justitsministeriet har meldt ud at der registreres flere voldssager mod kommunens
ansatte.
Justitsministeriets vejledning om offererstatning kan læses her:
http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2016/ny-vejledningom-offererstatning.
For at få erstatning efter offererstatningsloven skal forbrydelsen som udgangspunkt
anmeldes til politiet inden 72 timer.
De unge lærer nødvendigvis ikke noget af at blive meldt til politiet, det kan være mere
vigtigt at man tager en snak med dem og hjælper dem på vej – gøre dem
opmærksomme på hvor grænsen er.
Restaurationer:
Der er fokus på Vardes natteliv.
Der er lavet et actioncard for tilsyn af restaurationerne.
Tilsynene bliver registreret og kan hentes i forbindelse med f.eks. fornyelse af
alkoholbevilling.
Umbrella Aktion i slutningen af 2017:
Omhandler en video som er delt på de socialmedier i hele landet. Det har medført til
1005 sigtelser hvor 36 af dem er fra Syd- og Sønderjyllands Politi.
Der er 2 fra Varde Kommune som er med i Umbrella sagen.
Forældre er blevet mere opmærksom på børnenes færden på nettet samt deltagelse på
videoer.
De unge skal gøres opmærksomme på den langsigtede konsekvens ved deling af sådan
en video.
Offersiden er også et opmærksomhedspunkt. De unge skal også gøres opmærksom på
hvilke konsekvenser der kan være ved at sætte sig i denne situation.
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Skoleområdet og ungdomsuddannelse kan være med til skabe opmærksomhed på
Umbrella sagen og hvilke konsekvenser der er har været for de involverede.
Jydske Vestkysten kan være med til at lave et opkog engang imellem i deres avis.
Digital formidler Asbjørn Skovsende fra Varde bibliotek kunne være med til at gøre dette
til et opmærksomhedspunkt.
Det tages op i Lokalråd+ om der skal være fælles retningslinjer mellem
skolerne/skolelederne for forebyggelse af lignende tilfælde.
Forebyggelsesstrategi:
Forebyggelsesstrategien er godkendt af politiets øverste ledelse og har været drøftet på
seneste Kredsrådsmøde.
Tages med som særskilt punkt til næste møde.
Kriminalpræventive Dag:
Alle opfordres til at deltage.
Det er d. 10. april 2018 og omhandler arbejdet i lokalrådet.
Læs mere om dage: http://dkr.dk/om-os/aarsmoede-2018/
Kriminalitetsstatistik:
Tallene er over Varde i perioden: 1. marts 2017 – 28. februar 2018.
Straffeovertrædelser er generelt set steget.
Voldssagerne har en stor stigning fra 70 til 96 tilfælde.
Registreringspraksissen er ændret de sidste par år og dette kan have betydning samt
flere anmeldelser har også betydning for resultatet.
Værtshuskontrol og nattelivskontrol har der ikke været noget at komme efter.
Indbrudsdelen i beboelse er faldet stort.
Mange indbrud i sommerhusområderne. Politiet har taget nogle gerningsmænd til
indbruddene. Disse gerningsmænd har været af østeuropæisk oprindelse. Dette område
er der stor fokus på i 2018.
På Borgercenter har det været nødvendigt i 2017 at have vagtmand på 22 gange samt i
de første 2 mdr. i 2018 har det været nødvendigt 5 gange.

Opstart siden nye struktur:
Efterforskning og drift center er flyttet til Esbjerg.
Der er 15 medarbejder i Varde.
Begrænsning af åbningstider og yderligere ændringer er blevet taget godt imod af
borgerne.
Hvis samarbejde med politiet ikke fungere optimalt må dette gerne meldes tilbage til
Karsten og Lars.
Christian Østergaard orienterede om E-handel projektet.
Om 3 måneder bliver Kredsrådet orienteret og derefter vil Lokalrådet blive orienteret.
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137. Kriminalforsorgen
Dok.nr.: 16449
Sagsid.:
Initialer: caho
Lukket sag

Sagsfremstilling
Orientering om nyt fra Kriminalforsorgen
Beslutning Lokalrådet den 12-03-2018
Fraværende: Christian Eriksen
Intet nyt
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138. Nyt fra Varde Kommune
Dok.nr.: 16445
Sagsid.:
Initialer: caho
Lukket sag

Sagsfremstilling
Der er følgende nyt fra Varde Kommunes repræsentanter:
Bjarne Fly:
Hærværk på toiletter.
- Vedhæftet billede og registrering af uregelmæssighederne.
Gitte Eskesen:
Orientering vedrørende ændringer i misbrugsbehandlingen
Jens Peter Olesen:
Til orientering – punkter behandlet på lokalråd+ møde 01.03.2018
Deltagelse i DKR dag om Lokalråd – Roskilde 10.04.2018?
Berit Østergaard Nielsen:
Margit Vest Thomsen:
Peter Petersen:
Karsten Rimmer Larsen:
Uro på biblioteket.

Bilag:
1 Lukket Billede
2 Lukket Oversigt over uregelmæssighederne

37302/18
37302/18

Beslutning Lokalrådet den 12-03-2018
Fraværende: Christian Eriksen
Bjarne Fly:
Der er en for fornemmelse af nogle personer bruger toiletterne som deres hjem. Denne
fornemmelse understøttes af at der er flere hærværkepisoder om vinteren end om
sommeren.
Hvis politiet bliver oplyst om hvornår på dagen der typisk er hærværk ønsker de gerne at
lave mere opsyn med stederne på disse tidspunkter.
Forslag til ændringer på toiletterne kan være med til at forhindre skader:
Zink håndvask i stedet for porcelæn
Blåt lys så man ikke kan stikke sig
Video overvågning
Lås på døren der kun kan åbnes via ens telefon/telefonnummer
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Gitte Eskesen:
Der er lavet en aftale med Paraplyen med en udleveringsted nede i den tidligere kirke
overfor Kvickly når de er indflytningsklar.
Der er forskellige beredskabsplaner indenfor sundhedsområdet samt
boulevardbebyggelsen som sættes på som et punkt til næste møde.
Jens Peter Olesen:
Orientering om punkterne der er behandlet på Lokalråd+
Reglerne omkring underretningspligt
Drop out fra Folkeskolen
Umbrella sagen
Ny rapport om aggressiv markedsføring. – en gratis omgang
”Du vælger selv et projekt” – et projekt for 7. klasserne. Eleverne er igennem en dags
forebyggende arbejde. Om aftenen var forældrene inviteret til et foredrag med Karin
Torp.
Der er 30 unge mennesker som skal på Røde Kors lejr.
”Bliv klædt godt på” – indgangsvinklerne for dette er projekt er hvad sker der i de unges
liv. Det kan være trygt natteliv, luksusfælden, ensomhed, alkohol.
De er nogle bygninger i kommunen hvor unge mennesker har en kraftig træng til at være
steder hvor der ikke er voksne. De unge benytter bl.a. disse steder til at drikke og ryge i.
Disse steder er blandt andet den gamle Handelsskole, den gamle materielgård, den
gamle godsterminal nede på Engdraget samt i Oksbøl er der den gamle vandrehjem
m.m. Der er stor fokus på disse bygningerne.
Jesper Grønkjær kommer d. 12. marts kl. 12.30 på Ølgod Skole med sit foredrag: Smil
på Dødens Avenue.
På fredag d. 16. marts afholdes der Beachparty nr. 43. Der er sket et stort faldt i
deltager antallet. – En af grundene til dette kan være 16+ bevillingen som findes nede i
Varde By.
Der arbejdes på at lave et trygt natteliv i Varde. Nogle fra ungdomsskolen og SSP har
besøgt ”Trygt Natteliv” i Holstebro. I lyset af dette ses der på om der kan laves nogle
tiltag på Varde Torv hvor restaurationerne inddrages.
Toke, Søren Laulund, Center for Sundhedsfremme og Bolette sidder i denne gruppe.
Når der skal laves tiltag i forskellige sammenhænge, så kan det give mening at inddrage
politiet. Det kan være når der skal laves f.eks. en lokalplan.
Berit Østergaard Nielsen:
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Rådgiverne på ungeområderne får mange trusler.
Der mangles en forventningsafstemning mellem rådgiverne og politiet. – hvad kan vi
regne med at for af tilmeldinger fra politiet vedr. borgerne.
Der tages fat i at starte et møde op om hvordan processen skal foregå mellem
rådgiverne og politiet.
Margit Vest Thomsen:
Nye sundhedsprofil udkommer d. 12. marts 2018.
Karsten Rimmer Larsen:
Det har været fremme i landspressen af bibliotekerne plages af en del uro i de
ubemandede åbningstider, dette er dog nedadgående i Varde Kommune. Der overvejes
om det skal indstilles til Udvalget at der lukkes fredag og lørdag aften kl. 19.00. Der
bruges lidt ekstra penge på vagter samt SSP er ekstra opmærksomme.
Striben Esbjerg har spurgt om Varde ville lægge asfalt til rådighed for dem. Dette gav
Varde ikke tilladelse til.
D. 16. juni kl.16-20 laves der stort VM fodbold arrangement på Torvet i forbindelse med
at Danmark skal spille mod Peru.
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139. Færdselsuheld med dræbte i politikredsen
Dok.nr.: 16451
Sagsid.:
Initialer: caho
Lukket sag

Sagsfremstilling
Gennemgang af vedhæftede rapport.
Bilag:
1 Lukket Færdselsuheld med dræbte 2017

37286/18

Beslutning Lokalrådet den 12-03-2018
Fraværende: Christian Eriksen
Karsten orienterede om rapporten.
Der er et forsat ønske fra Lokalrådet om at rapporten er et punkt på dagsordenen.
Flere uheldsregistreringer/episoder ville gøre det nemmere at få et overblik om der skulle
laves noget forebyggende arbejde.

Side 208

Lokalrådet

12-03-2018

140. Emner, der kan være relevante for/fra Kredsrådet
Dok.nr.: 16453
Sagsid.:
Initialer: caho
Lukket sag

Sagsfremstilling
Drøftelse af emner, der kan være relevante for/fra Kredsrådet.
Bilag:
1 Lukket Samarbejdsplan 2017-18.
2 Lukket Referat fra kredsrådsmødet den 8. december 2017

4787/18
4787/18

Beslutning Lokalrådet den 12-03-2018
Fraværende: Christian Eriksen
Lars orienterede om referatet fra Kredsrådsmødet.
Der skal uddannes trafik officials. Kommunernes skal melde folk ind.
Dette er gjort fra Varde Kommunes side.
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141. Samarbejds/Handleplan 2018
Dok.nr.: 16455
Sagsid.:
Initialer: caho
Lukket sag

Bilag:
1 Lukket Samarbejdsplan lokalråd Varde for 2018 - Samarbejdsplan Varde
2018.docx

37618/18

Beslutning Lokalrådet den 12-03-2018
Fraværende: Christian Eriksen
Lars Bjerregaard orientere om ændringerne ved vedhæftede samarbejdsplan.
På side 12 skal der laves en ændring i følgende tekst: ”udbrede budskaber om det socialt
uacceptable i at købe hælervarer, fx via kommunernes hjemmesider. ”
Berit sender nogle faktuelle ting til Camilla som skal rettes til.
Samarbejdsplanen er vedtaget efter rettelserne.
Dokumentet ”Indsatsområder 2017-2018” sættes på til næste møde.
Kom gerne med ideer eller input til dokumentet.
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142. Strategi og handlingsplan for forebyggelse af radikalisering
og ekstremisme i Varde Kommune
Dok.nr.: 16461
Sagsid.:
Initialer: caho
Lukket sag

Sagsfremstilling
Kommunerne skal udarbejde en strategi for forebyggelse af radikalisering og
ekstremisme, og Lokalrådet har derfor nedsat en arbejdsgruppe med formål om at
udarbejde et udkast hertil.
Arbejdsgruppen fremlægger hermed sit forslag til Strategi og handlingsplan for
forebyggelse af radikalisering og ekstremisme i Varde Kommune.
Der ønskes en drøftelse af forslaget herunder bl.a. følgende punkter:
Drøftelse af handleplanen
Drøftelse af evt. yderligere tiltag
Kontaktoplysninger - hvordan er den bedste indgang?
Navnet på dokumentet
Godkendelsesproceduren
Implementeringsplan i organisationen, herunder forslag om udarbejdelse af pixiudgave.
Fremtidig opfølgning på Antiradikalisering og ekstremisme på Lokalrådsmøde

Bilag:
1 Lukket Strategi og handlingsplan for forebyggelse af radikalisering og
ekstremisme i Varde Kommune.

37402/18

Beslutning Lokalrådet den 12-03-2018
Fraværende: Christian Eriksen
Berit og Jens Peter orienterede om handlingsplanen.
Det vedhæftede er et udkast.
D. 26. april udkommer der en skabelon for lave handlingsplanen for forebyggelse af
radikalisering og ekstremisme.
Ændringer:
Punkt 8: PSP er et vigtig organ i ekstremisme. PSP kunne blive fremhævet mere i planen.
Tilføjelse med planen: Der er blevet pålagt skærpet opsyn med foreningerne. De skal
godkendes med henblik på udlåning af lokaler.
Gitte og Christian er i gang med at arrangere en temadag d. 31. maj hvor radikalisering
og ekstremisme er med på dagen.
Handleplanen laves i en pixiudgave.
Input til rapporten må gerne sendes til Berith og Jens Peter.
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Udkastet bliver sendt retur til arbejdsgruppen, hvor blandt andet Borgerservice og Social
og Handicap er repræsenteret med henblik på kvalificering.
Der undersøges hvem der skal vedtage rapporten? Hvem har myndigheden til det?
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143. Eventuelt
Dok.nr.: 15674
Sagsid.:
Initialer: caho
Lukket sag

Beslutning Lokalrådet den 12-03-2018
Fraværende: Christian Eriksen
Godkendt
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Bilagsliste
138.

Lukket punkt - Nyt fra Varde Kommune
1.
Billede (Lukket bilag) (37302/18)
2.
Oversigt over uregelmæssighederne (Lukket bilag) (37302/18)

139.

Lukket punkt - Færdselsuheld med dræbte i politikredsen
1.
Færdselsuheld med dræbte 2017 (Lukket bilag) (37286/18)

140.

Lukket punkt - Emner, der kan være relevante for/fra Kredsrådet
1.
Samarbejdsplan 2017-18. (Lukket bilag) (4787/18)
2.
Referat fra kredsrådsmødet den 8. december 2017 (Lukket bilag) (4787/18)

141.

Lukket punkt - Samarbejds/Handleplan 2018
1.
Samarbejdsplan lokalråd Varde for 2018 - Samarbejdsplan Varde 2018.docx (Lukket
bilag) (37618/18)

142.

Lukket punkt - Strategi og handlingsplan for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
i Varde Kommune
1.
Strategi og handlingsplan for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme i Varde
Kommune. (Lukket bilag) (37402/18)
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Underskriftsblad
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