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Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 25062
Sagsid.:
Initialer: caho
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 29-03-2021
Fraværende: Stig Leerbeck, Rita Christensen, Carlos Salomea, Jesper Hansen
Godkendt
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Godkendelse af referat

Dok.nr.: 25063
Sagsid.: 20/660
Initialer: caho
Åben sag

Bilag:
1 Åben Referat - D. 22-02-2021 - Udsatteråd

39249/21

Beslutning Udsatteråd den 29-03-2021
Fraværende: Stig Leerbeck, Rita Christensen, Carlos Salomea, Jesper Hansen
Godkendt
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Vaccination af udsatte borgere

Dok.nr.: 25074
Sagsid.: 20/660
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
Planlægningen af vaccineringen af udsatte/hjemløse borgere er begyndt.
Forvaltningen ønsker, at Udsatterådet drøfter hvilke forhold der skal være
opmærksomhed på i planlægningen i forhold til målgruppen.
Direktør for Social og Sundhed Claus Fjeldgaard og konsulent Tine Schultz Esbensen
deltager virtuelt under sagens behandling på mødet.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen
Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten
Økonomi
Ingen
Høring
Ingen
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at der drøftes hvilke opmærksomhedspunkter forvaltningen skal være opmærksom på i
planlægningen.
Beslutning Udsatteråd den 29-03-2021
Fraværende: Stig Leerbeck, Rita Christensen, Carlos Salomea, Jesper Hansen
Det planlægges at påbegynde at vaccinere de udsatte borgere i uge 15 på BCV. På
nuværende tidspunkt er det Pfizer vaccinen som tilbydes.
Liselotte Santarelli, Center Bøgely og Gadeplansmedarbejderne hjælper med at få
kontakt til borgerne og hjælper dem ind på BCV på selve dagen for at blive vaccineret.
Der laves opsamlingsrunder, hvor de borgere som ikke er blevet orienteret om/tilbudt
vaccinationen kan få denne.
Målgruppen for vaccination i første omgang:
Det er de borgere som er bevilget §110 ophold eller er hjemløse.
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Transport til BCV:
Der kan bevilges kørsel til borgerne hvis de ikke selv har mulighed for at selv at komme
på BCV.
Registrering af borgerne:
De registreres med CPR nr., navn og mulige allergiske reaktioner de måtte have.
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Den gode løsladelse

Dok.nr.: 25065
Sagsid.: 20/660
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
D. 7. oktober 2020 blev det besluttet i Udsatterådet at invitere Kriminalforsorgen ind på
et møde for at fortælle mere om ”Den gode løsladelse”.
Niels-Peder Lauridsen fra Kriminalforsorgen samt afdelingsleder Marianne Nielsen fra
Jobcenteret deltager virtuelt på mødet.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen
Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten
Økonomi
Ingen
Høring
Ingen
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Udsatteråd den 29-03-2021
Fraværende: Stig Leerbeck, Rita Christensen, Carlos Salomea, Jesper Hansen
Der er skabt et godt samarbejde mellem Kriminalforsorgen og kommunen som gør at der
tages hånd om borgerne med det samme de løslades.
Kriminalforsorgen udarbejder en afsoningsplan af den enkelte borger som også kan
række udover afsoningen og dette er i samarbejde med kommunen:
- Uddannelse
- Arbejde
- Misbrugsbehandling
- AMU-kurser
- Gældrådgivning m.m.
Kriminalforsorgen tager altid kontakt til Jobcenter om ydelser til borgerne inden de
løslades. Så borgerne er sikret en aftale inden de kommer ud.
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Kriminalforsorgen er interesseret i et samarbejde med kommunen om at finde boliger til
borgerne når de løslades.
Politiet, Kriminalforsorgen og Varde Kommune er gået sammen i en koordineringsgruppe,
hvor de sammen kigger på hvad det er borgerne ønsker og hvad kan der gøres bedre.
De borgere som løslades fra retten og skal til senere afsoning, kan Kriminalforsorgen og
kommunen ikke være forberedt til at tage i mod.
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De gode historier

Dok.nr.: 25064
Sagsid.: 20/660
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
Social Cafe:
Hanna Esmarch Lund fra Det Boligsociale Team vil sammen med Rita orientere om de
midler de har modtaget til at drive Social Cafe resten af 2021.
Gadeplanstur:
Steen og Claus laver en opsamling på deres oplevelser på rundturen med
Gadeplanmedarbejderne.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen
Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten
Økonomi
Ingen
Høring
Ingen
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Udsatteråd den 29-03-2021
Fraværende: Stig Leerbeck, Rita Christensen, Carlos Salomea, Jesper Hansen
Social Cafe:
Paraplyen og Boulevardkvarteret har modtaget midler fra BL-Danmarks Almene Boliger
ensomhedspulje til at lave fremskudt Social Cafe ude i Boulevardkvarteret.
Social Cafe er startet op og der er åben mandag, onsdag og fredag kl. 10.00-14.00 nede
i beboerhuset.
Alle Paraplyens eksisterende tilbud er trukket med ind i Social Cafe.
Center for Sundhedsfremme arbejder på at være til stede i cafeen fremadrettet.
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Gadeplanstur:
Steen orienterede om oplevelserne på rundturen med gadeplansmedarbejderne.
Steen, Kim og Claus har kigget på hvordan Varde Kommune forholder sig til hvordan en
bolig er egnet til menneskebolig og der er en stram lovgivning indenfor området.
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Høring - Reviderede kvalitetsstandarder for det
specialiserede socialområde

Dok.nr.: 24991
Sagsid.: 20/9227
Initialer: sasc
Åben sag

Sagsfremstilling
Varde Kommunes kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde blev godkendt
af Udvalget for Social og Sundhed i februar 2019. Udvalget besluttede samtidig, at
kvalitetsstandarderne skal revideres hvert andet år.
Kvalitetsstandarderne er i denne revision blevet skærpet, så der er mere fokus på den
rehabiliterende tilgang, dvs. at vi støtter borgeren i så vidt muligt selv at udføre
aktiviteten i stedet for at personalet udfører aktiviteten for borgeren.
Social og Handicap Myndighed har myndighedsansvaret i forhold det specialiserede
socialområde. Kvalitetsstandarderne skal sikre sammenhæng mellem borgerens behov,
den visiterede støtte og den leverede støtte. Kvalitetsstandarderne beskriver Varde
Kommunes serviceniveau indenfor området og fungerer derfor som et arbejdsredskab for
Social og Handicap Myndighed.
Social og Handicap Myndighed anvender således kvalitetsstandarderne som et værktøj til
at sikre en ensartethed i behandlingen af kommunens borgere. Kvalitetsstandarderne
fungerer også som grundlag for samarbejdet mellem Myndighed og de udførende tilbud.
Herudover fungerer kvalitetsstandarderne som et styringsværktøj for administration og
politisk ledelse.
Der er tilføjet kvalitetsstandard for Socialtandpleje, som er et nyt område. Udvalget skal
derfor være opmærksom på, at ved vedtagelse af denne nye kvalitetsstandard, så
fastsættes Varde Kommunes serviceniveau for Socialtandplejen.
D. 22. september 2020 besluttede Udvalget for Social og Sundhed, at Varde Kommune
også skal tilbyde Socialtandpleje efter § 134a stk. 2, hvilket er en udvidelse af lovens
krav.
I kvalitetsstandardens punkt 2.1 beskrives, hvad ydelsen omfatter. De første to punkter
er lovkrav, men Udvalget skal beslutte om, Varde Kommune også skal tilbyde punkt 3,
som ikke er et lovkrav: ”3) Yderligere forebyggende tandbehandling eller
funktionsopbyggende tandbehandling, eksempelvis genopbygning af hele tandsæt eller
proteser, hvis dette konkret tandfagligt vurderes at være relevant i forhold til
tyggefunktion samt for at undgå skader i tænder, støttevæv og kæbeled på lang sigt”
Desuden er kvalitetstandarden for misbrugsbehandling blevet opdelt i to, så der nu er én
kvalitetsstandard for alkoholbehandling og én for stofmisbrugsbehandling.
Serviceniveauet er uændret.
I de øvrige kvalitetsstandarder er serviceniveauet uændret.
Kvalitetsstandarderne er vedhæftet.
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Udviklingskonsulent Sanne Schroll Lønborg deltager under sagens behandling på
udvalgsmødet.

Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at den samlede oversigt over kvalitetsstandarder såvel
som de enkelte standarder lægger et tydeligt niveau for serviceniveauet inden for de
ydelser, der leveres til borgere indenfor det specialiserede socialområde i Varde
Kommune.
I forhold til kvalitetsstandarden for Socialtandpleje er det forvaltningens vurdering, at
medtagelse af punkt 3 i ydelsens indhold giver den mest dækkende socialtandpleje til
fordel for borgernes trivsel.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen.
Retsgrundlag
Lov om socialservice og Sundhedsloven.
Økonomi
Økonomi bemærker i forhold til tandplejeområdet: Historisk har området været under
pres (specialtandplejen og omsorgstandplejen), hvorfor standarden på den sociale
tandpleje kan presse økonomien yderligere særligt når målgruppen udvides.
Økonomiafdelingen henstiller derfor til, at området følges tæt fx i forbindelse med
budgetopfølgning.
Høring
Handicaprådet og Udsatterådet.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde 2021
2 Åben Præsentation

19884/21
3850/21

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at kvalitetsstandarden for Socialtandpleje medtager punkt 3 under 2.1 Hvad er ydelsens
indhold
at udkastet til kvalitetsstandarderne godkendes
at kvalitetsstandarderne fremsendes til høring i Handicaprådet og i Udsatterådet inden
udvalgets endelige godkendelse.
Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-03-2021
Fraværende: Ingen
Anbefalingen blev godkendt.
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Beslutning Handicaprådet den 18-03-2021
Fraværende: Tom Arnt Thorup, Irene Fisker
Handicaprådet havde ingen bemærkninger.

Beslutning Udsatteråd den 29-03-2021
Fraværende: Stig Leerbeck, Rita Christensen, Carlos Salomea, Jesper Hansen
Udsatterådet godkender kvalitetsstandarden med følgende bemærkning:
Udsatterådet anerkender det skærpede fokus de rehabiliterende indsatser. Udsatterådet
noterer sig at dette fokus ikke bør entydigt fremmes på bekostning af de kompenserende
indsatser og at disse bør ses i sammenhæng.
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Gensidig orientering

Dok.nr.: 25068
Sagsid.: 20/660
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
Orientering v/formanden
- Emner til dialogmøde med Udvalget for Social og Sundhed d. 29. april 2021.
- Orientering om sagen vedr. skæve boliger/byshelters fra Udvalget for Social og
Sundhed
- Strategi for Udsatte
Orientering v/næstformanden
Orientering v/Kim
- Status på COVID-19
- Åbent konsultation
- Orientering om sagen vedr. udmøntning af budget til gadeplansmedarbejderne fra
Udvalget for Social og Sundhed
Orientering v/medlemmerne
- Erik Hein: Bådprojektet

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Udsatteråd den 29-03-2021
Fraværende: Stig Leerbeck, Rita Christensen, Carlos Salomea, Jesper Hansen
Emner til dialogmøde med Udvalget for Social og Sundhed:
Hvis der er emner i ønsker at drøfte med udvalget d. 29. april, så send dem ind til
Camilla Hoelgaard så kommer det på dagsordenen.
Status på COVID-19:
Smitten er lav i Varde Kommune på nuværende tidspunkt og der har ikke været tegn på
at smitten i de nærliggende kommuner er kommet til Varde Kommune.
Åben konsultation:
Der arbejdes forsat med at om det er muligt at have en praktiserende læge til stede på
Paraplyen.
D. 20. april er der møde med Regionen omkring denne ordning.
Strategi for Udsatte:
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Når der skal sammensættes et nyt Byråd vil strategien blive revideret.
Der peges på at Social tandpleje, Socialt frikort og hvad Udsatterådet har arbejdet med,
indarbejdes i strategien.
Bådprojektet:
Søsætning af de to skibe finder sted d. 20. maj kl. 10.30, hvor TVSyd kommer.
Der ønskes en infotavle ved Havnepladsen hvor man kan se at Udsatterådet har startet
dette projekt og mere information om selve tilmeldingen.
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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

Jesper Hansen
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