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04-11-2020

Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 23835
Sagsid.:
Initialer: caho
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 04-11-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Keld Frank Nyland, Carlos Salomea
Godkendt
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25.

04-11-2020

Godkendelse af referat

Dok.nr.: 23836
Sagsid.: 20/660
Initialer: caho
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 04-11-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Keld Frank Nyland, Carlos Salomea
Godkendt.
Husk at melde tilbage, hvis I finder en manglende drøftelse eller notat i referatet så der
kan følges op på det.
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26.

04-11-2020

Orientering - Tilbudsstrategi for det specialiserede
socialområde

Dok.nr.: 23921
Sagsid.: 20/660
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
Tilbudsstrategien for det specialiserede socialområde blev behandlet i Social og
Sundhedsudvalget d. 20. oktober efter høring i MED-systemet, Handicaprådet og
Udsatterådet.
D. 3. november vil sagen blive endelig behandlet i Byrådet.
Socialchef Kim vil præsentere punktet.

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Udsatteråd den 04-11-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Keld Frank Nyland, Carlos Salomea
Orienteringen blev taget til efterretning.
Der nedsættes en følgegruppe som skal arbejde med:
- Lukning og åbning af tilbud
- Hvordan det går økonomisk og fagligt.
- Indsamle de gode og dårlige bemærkninger.
En anden del af tilbudsstrategien er, at der omdannes 2 botilbud (Samstyrken og
Psykiatrien) til ”Nabofællesskaber” hvor man får §85- bostøtte i stedet for at få støtte
som botilbud.
- Borgere der er behov for lidt mere støtte end hvis de bor i egen lejlighed.
Hvis der opleves besparelser i forbindelse med tilbudsstrategiens implementering som
ikke er berettiget eller der opstår spørgsmål, så henvende jer gerne til Kim eller
Forvaltningen.
Sættes på til næste møde i Udsatterådet, hvor medlemmerne gerne må komme med
forslag til hvordan pårørende/brugerrådene kan få en stemme ind i følgegruppens
proces.
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27.

04-11-2020

Orientering - Godkendelse af Rammeaftalen 2021-2022 Socialområdet

Dok.nr.: 23847
Sagsid.: 20/10808
Initialer: sasc
Åben sag

Sagsfremstilling
Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og
specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en
rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.
Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige
udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og
specialundervisningsområde.
Det overordnede fokus i Syddanmarks rammeaftale 2021-2022 er at styrke samarbejdet
på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats over for borgeren.
Sigtet er at sikre den rette kapacitet, at øge kvaliteten i indsatserne, og at indsatserne
hænger sammen og understøtter hinanden.
Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Rammeaftalen er en toårig
aftale.
Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelsen om rammeaftaler mv.
på det sociale område og på det almene ældreboligområde.
Indholdet i rammeaftalen er nærmere beskrevet i bilag 2.
Proces
KKR Syddanmark godkendte den 8. september 2020 Rammeaftalen for 2021-2022 og
sender den til endelig godkendelse hos de syddanske kommuner og Region Syddanmark.
Kommunerne og Region Syddanmark bedes senest den 16. november 2020 melde
tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat, i forhold til godkendelse af Rammeaftalen
for 2021-2022.
Rammeaftalen inkl. bilag findes på: www.socialsekretariatet.dk.

Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at den nye rammeaftale vil sikre et godt samarbejde
mellem kommuner og region i Region Syddanmark i de kommende år.
Konsekvens i forhold til visionen
Ingen.
Retsgrundlag
Bekendtgørelse nr. 1298 af 03/09/2020 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og
på det almene ældreboligområde
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Økonomi
Økonomiafdelingen bemærker, at der i den nye rammeaftale er fokus på styring og
kapacitet herunder: ”samarbejde omkring anvendelse af metoder, der kan holde
udgifterne nede, men fortsat sikre, at borgerne tilbydes den nødvendige støtte. Dette
skal bl.a. ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer
samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud”. Fagområdet og udvalget kan
derfor med fordel have fokus på arbejdet med effektmåling og effektivisering.
Økonomiafdelingen bemærker, at der som følge af økonomiaftalen 2020 sker ændringer i
principperne for takstafregningerne fra 2022 herunder:
1. Justering af takstmodellen med opdeling af taksten i en basis og ydelsestakst fra
1/1-2022.
2. Finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud ændres så
omkostninger til sundhedsfaglig behandling, der er led i opholdet, indregnes i
taksterne på botilbud og at borgerens aktuelle opholdskommunes udgifter til
øvrige sundhedslovsydelser dækkes af den tidligere opholdskommune. Dette med
forventet ikrafttræden hhv. 1/1-2022 (ændring af serviceloven) og 1/1-2021
(ændring af sundhedsloven og retssikkerhedsloven).
3. Udarbejdelse af standardkontrakt. Udmeldingen fra Regeringen og KL er, at
standardkontrakten vil være frivillig at anvende, men at det anbefales at anvende
den ved køb/salg af ydelser og indsatser på det specialiserede socialområde.
Økonomiafdelingen bemærker, at Varde Kommune efterlever kravet om opdeling på hhv.
en basis og en ydelsestakst, og at der i løbet af 2021 skal udarbejdes en vurdering og
beregning af sundhedslovsydelser, som kan indregnes i taksterne på botilbud.

Høring
Ingen
Bilag:
1 Åben Rammeaftale 2021-2022
2 Åben Indhold i Rammeaftalen 2021-2022
3 Åben PP-Præsentation

141635/20
143315/20
147550/20

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Rammeaftalen 2021-2022 godkendes
at sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.
Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-10-2020
Fraværende: Niels Christiansen
Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Handicaprådet den 29-10-2020
Fraværende: Ingen
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Taget til efterretning.

Beslutning Udsatteråd den 04-11-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Keld Frank Nyland, Carlos Salomea
Orienteringen blev taget til efterretning.
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04-11-2020

Orientering - Tre centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Dok.nr.: 23848
Sagsid.: 20/10808
Initialer: sasc
Åben sag

Sagsfremstilling
Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger til landets kommunalbestyrelser og
regionsråd:
1. udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
2. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret
afdeling
3. borgere med svære spiseforstyrrelser
Formålet med den nationale koordinationsstruktur er at sikre, at der eksisterer det
fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest
specialiserede social- og specialundervisningsområde.
Socialstyrelsen ønsker en afrapportering, der indeholder følgende 4 temaer:
1. Målgruppen: (antal borgere inden for målgruppen)
2. Højt specialiserede tilbud og indsatser
3. Koordinering og samarbejde
4. Fremadrettet tilrettelæggelse af indsatsen
De 3 centrale udmeldinger samt afrapportering på disse er vedlagt, ligesom der er
vedlagt en kort opsummerende beskrivelse af de tre afrapporteringer.
Afrapporteringerne er udarbejdet på baggrund af:
1) besvarelser fra de enkelte kommuner for hver af de tre målgrupper, jf. de 4 temaer
ovenfor.
2) besvarelser fra de tilbud, som kommunerne har angivet som højt specialiserede tilbud,
som de anvender til den konkrete målgruppe. Tilbuddene har skulle forholde sig til,
hvorvidt de anser sig som højt specialiserede tilbud til de konkrete målgrupper med
udgangspunkt i Socialstyrelsens kriterier. I bekræftende fald skal tilbuddene bl.a.
redegøre for borgerflow og kompetencer på tilbuddet til den konkrete målgruppe.
Der er i hele processen et nødvendigt fokus på dialog og koordinering med
sekretariaterne fra de fire andre KKR-områder, så det sikres, at rapporterne er afstemt
med blik for den samlede nationale tilbudsstruktur.
Proces
KKR Syddanmark godkendte den 8. september 2020 de 3 centrale udmeldinger, og
sender den til endelig godkendelse hos kommunerne og regionerne.
Kommunerne og Region Syddanmark bedes senest den 16. november 2020 melde
tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat, i forhold til godkendelse af besvarelser på
de 3 centrale udmeldinger udsendt af Socialstyrelsen.

Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at KKRs besvarelse på vegne af kommunerne i Regions
Syddanmark på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger giver et retvisende billede af
de tre målgruppers forhold.

Side 45

Udsatteråd

04-11-2020

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen
Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten
Økonomi
Økonomi bemærker, at tiltagene forventes at kunne afholdes indenfor områdets ramme.
Høring
Ingen
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben
5 Åben
6 Åben
7 Åben

Afrapportering Borgere med svære spiseforstyrrelser
Afrapportering dømte udviklingshæmmede
Bilag 1 til "Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug"
Afrapportering Udsatte gravide kvinder
Kort beskrivelse af de tre afrapporteringer
Central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom
Central udmelding for udsatte gravide kvinder med et skadeligt
rusmiddelbrug
8 Åben Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

141647/20
141645/20
141641/20
141639/20
143331/20
143354/20
143350/20
143353/20

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at Udvalget godkender besvarelserne på de tre centrale udmeldinger
at sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.
Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-10-2020
Fraværende: Niels Christiansen
Anbefalingen blev godkendt

Beslutning Handicaprådet den 29-10-2020
Fraværende: Ingen
Taget til efterretning.

Beslutning Udsatteråd den 04-11-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Keld Frank Nyland, Carlos Salomea
Orienteringen blev taget til efterretning.
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04-11-2020

Udsatterådets synlighed

Dok.nr.: 23879
Sagsid.: 20/660
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
Hvor synlig er Udsatterådet for offentligheden?
Hvad kan eventuelt gøres for at gøre Udsatterådet tilstedeværelse og arbejde mere
synligt for offentligheden?
Der drøftes på mødet hvilke muligheder der er, f.eks.:
-

Facebook
Folder
Plakater
T-shirts
Informationsaften/dialogmøde

Bilag:
1 Åben Opmærksomhedspunkter for brug af Facebook

157977/20

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at det drøfter Udsatterådets synlighed
Beslutning Udsatteråd den 04-11-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Keld Frank Nyland, Carlos Salomea
Forvaltningen arbejder videre med et oplæg vedr.:
Folder/Flyer
• Kort beskrivelse om hvad Udsatterådet er og hvad det kan bruges til.
• Hvad kan man som borger bruge Udsatterådet til?
• Kontaktoplysninger på Udsatterådet.
Muligvis oprette en e-mailadresse hvor borgerne kan henvende til Udsatterådet.
Informationsmøder/dialogmøder er der også stemning for.
Oplægget fra forvaltningen tages med på et kommende møde i Udsatterådet.
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30.

04-11-2020

De gode historier

Dok.nr.: 23838
Sagsid.: 20/660
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
- Samarbejde med Jobcentret
- Alle
•
•
•
•
•
•
•

Frivillighusets tilbud er åbne med overholdelse af de udgivne retningslinjer:
Cafe for de ældre
Klub Sinus for sårbare unge
Selvhjælpsaktiviteterne (fx demens cafe, gruppe fra lokalpsykiatrien m.fl.)
Bisidderne
Hus Forbi distributør virket
Alt henvendelse i huset
Lokalerne er disponible 24/7.

Beslutning Udsatteråd den 04-11-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Keld Frank Nyland, Carlos Salomea
Jobcenteret:
Flere melder gode historier vedr. Jobcentret. Der er et godt samarbejdet med dem og de
er imødekommen og lyttende.
Jobcenterchef Rikke Rødekilde vil rigtig gerne hører om borgernes oplevelser med
Jobcenteret.
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31.

04-11-2020

Gensidig orientering

Dok.nr.: 23840
Sagsid.: 20/660
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
Orientering v/formanden
- IT-udstyr til Udsatterådet
- Status på Hytteby projektet
- Spørgeskemaundersøgelse om involvering af brugere og udsatteråd
- Information og spørgsmål/svar ift. corona restriktioner
Orientering v/næstformand
- Vågekone (-mand) kursus
- Selvhjælpsgruppe for stressramte
- Ugedag for Udsatterådsmøderne
Orientering v/Kim
- Folderen vedr. Socialtandpleje
- Etablering af en åben konsultation
- COVID-19
Orientering v/medlemmerne

Bilag:
1 Åben Folder til borgere vedr. Socialtandpleje

160013/20

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Udsatteråd den 04-11-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Keld Frank Nyland, Carlos Salomea
COVID-19:
Der er smittestigning i Varde Kommune på nuværende tidspunkt.
De offentlige administrative medarbejdere på Rådhuset og BCV (størstedelen på BCV)
skal arbejde hjemmefra fra på mandag.
Psykiatrien og Medborgerhuset har ingen planer om at lukke ned. Man følger Social- og
Indenrigsministeriets retningslinjer.
Man er meget varsom med at lukke ned igen som tilbage i marts måned.
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Afholdelse af møderne i Udsatterådet, mens COVID-19 er til stede, arrangeres når det
bliver aktuelt:
- Skal vi holde møderne i et større lokale
- Skal det holdes virtuelt?
IT-udstyr
IT-udstyret er bestilt til borgerrepræsentanterne og forventes at komme inden jul. Hvis
andre har behov for det, så sig til.
Projekt Hytteby
Der er arbejdes på at få Per fra Domea ind til et Udsatterådsmøde for at orientere om
deres erfaringer fra Sønderborg.
Ugedag for Udsatterådsmøde:
Møderne afholdes fra 2021 om mandagen og udvides til 1,5 time.
Åbne konsultation
Det handler om at der en læge der kommer måske ca. 1 gang i kvartalet og åbner døren
for at snakke sundhed med borgerne.
Man har fået tilsagn om man gerne vil det. Der mangles at finde ud af hvordan man gør
det.
Socialt frikort
Der skal skabes mere opmærksomhed på, at denne ordning er til stede for borgerne. Det
opleves, at nogle borgere ikke får tilbudt muligheden for at benyttes sig af Socialt frikort.
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Bilagsliste
27.

Orientering - Godkendelse af Rammeaftalen 2021-2022 - Socialområdet
1.
Rammeaftale 2021-2022 (141635/20)
2.
Indhold i Rammeaftalen 2021-2022 (143315/20)
3.
PP-Præsentation (147550/20)

28.

Orientering - Tre centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen
1.
Afrapportering Borgere med svære spiseforstyrrelser (141647/20)
2.
Afrapportering dømte udviklingshæmmede (141645/20)
3.
Bilag 1 til "Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug" (141641/20)
4.
Afrapportering Udsatte gravide kvinder (141639/20)
5.
Kort beskrivelse af de tre afrapporteringer (143331/20)
6.
Central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom (143354/20)
7.
Central udmelding for udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug
(143350/20)
8.
Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser (143353/20)

29.

Udsatterådets synlighed
1.
Opmærksomhedspunkter for brug af Facebook (157977/20)

31.

Gensidig orientering
1.
Folder til borgere vedr. Socialtandpleje (160013/20)
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