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Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 23645
Sagsid.: 20/654
Initialer: ahae_slettet_1
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 07-10-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Steen Holm Iversen, Carlos Salomea
Dagsorden blev godkendt.
Der blev budt velkommen til Udsatterådets nye sekretær Camilla Hoelgaard og til den
nye suppleant Jesper Hansen, som har sagt ja til at deltage i Udsatterådet.
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Godkendelse af referat

Dok.nr.: 23647
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae_slettet_1
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 07-10-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Steen Holm Iversen, Carlos Salomea
Godkendt
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Suppleanter til Udsatterådsmøder

Dok.nr.: 23724
Sagsid.: 20/660
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
På mødet d. 2. september i Udsatterådet blev det drøftet hvor afgørende det er for
Udsatterådet, at borgerrepræsentanterne er til stede ved møderne.
Der opleves en del fravær til møderne og derfor skal det drøftes hvordan borgerne bedre
kan inddrages i Udsatterådets arbejde.

Forvaltningens vurdering
For at sikre borgerrepræsentanter til møderne, ville det være en mulighed at indkalde
suppleanter til samtlige møder.
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at suppleanter deltager i alle Udsatterådsmøder.
Beslutning Udsatteråd den 07-10-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Steen Holm Iversen, Carlos Salomea
Anbefalingen blev godkendt.
Steen har været i dialog med forvaltningen om det er juridisk korrekt, at suppleanterne
deltager til alle møder. Der var ingen problemer med dette. Suppleanter har lov til at
deltage i samtlige møder.
Hvis et punkt på dagsordenen sendes til afstemning, så kan man sige til suppleanterne,
at de ikke må deltage i afstemningen.
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Orientering - Sommerpakke til Socialområdet - COVID-19

Dok.nr.: 23656
Sagsid.: 20/8733
Initialer: ahae_slettet_1
Åben sag

Sagsfremstilling
Den 19. juni 2020 blev der indgået aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om en
sommerpakke i forbindelse med COVID-19.
Formålet med sommerpakken er dels at genoprette og stimulere dansk økonomi samt at
genoprette de sociale fællesskaber, der har været sat i stå pga. COVID-19.
Ét af initiativerne i sommerpakken er:
”Dagsture, udendørsaktiviteter mv. til borgere på Socialpsykiatriske og andre botilbud.”:
Borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud har i perioden med
COVID-19 oplevet, at hverdagen er ændret på mange måder, bl.a. i form af færre
besøg og mindre socialt samvær. De mange forandringer kan skabe utryghed, og
den manglende sociale kontakt kan påvirke borgernes trivsel og livskvalitet negativt.
Med sommerpakken gives der støtte til, at beboere på socialpsykiatriske botilbud og
andre
botilbud kan tage på dagsture, ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale
aktiviteter henover sommeren og resten af 2020.
Aktiviteterne kan tilrettelægges i samarbejde med lokale frivillige foreninger og
organisationer.
Institutionerne på socialområdet i Varde Kommune har allerede afholdt en række
aktiviteter, og planlægger fortsat aktiviteter finansieret af sommerpakken i resten af
2020.
Socialpsykiatrien har efter ønske fra Brugerrådet været i Wow-park. Her blev borgerne
udfordret fysisk ved at lave forskellige aktiviteter i trætoppene. I forlængelse af
udflugten var der grill og fællesspisning.
Lunden har haft borgere med svære fysiske handicap med på kanotur og i svævebane.
Samstyrken har bl.a. afholdt festival med musik og slush-icemaskine og været i Blåvand
Zoo og Givskud Dyrepark.
De kommende aktiviteter er blandt andet juleture samt en udflugt til Kolding storcenter
efter ønske fra borgerne.

Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at midlerne er med til at skabe gode oplevelser,
aktiviteter og fællesskab for borgere i botilbud i Varde Kommune.
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Konsekvens i forhold til visionen
Ingen
Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten.
Økonomi
Der afsættes 20 mio. kr. på landsplan i 2020.
Social og Handicap modtager 168.000 kr. via bloktilskud med henblik på, at der kan ydes
støtte til, at beboerne på socialpsykiatriske botilbud og andre tilbud kan tage på dagture,
ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale aktiviteter hen over sommeren og
resten af 2020.
Der er brugt 131.500 kr. på aktiviteter og der planlægges med at omsætte det
resterende beløb til aktiviteter i sidste kvartal af 2020.
Høring
Ingen
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.
at sagen sendes til orienteringen hos Udsatterådet og Handicaprådet.
Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-09-2020
Fraværende: Ingen
Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Udsatteråd den 07-10-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Steen Holm Iversen, Carlos Salomea
Orienteringen blev taget til efterretning.
Pengene faldt på et tørt sted i disse COVID-19 tider på botilbuddene.
Der var et ønske om, at pengene også måtte bruges på flere målgrupper, så det ikke kun
var dem der bor på botilbud.
Paraplyen modtog også en sommerpakke til børnefamilierne, som har været i Djurs
Sommerland.
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Socialtandpleje

Dok.nr.: 23655
Sagsid.: 20/6229
Initialer: ahae_slettet_1
Åben sag

Sagsfremstilling
Den 1. juli 2020 trådte en ny bekendtgørelse om tandpleje i kraft. Med ændringen
indføres en forpligtelse for kommunerne til at tilbyde vederlagsfri tandpleje til de mest
socialt udsatte borgere (socialtandpleje).
Social og Sundhedsudvalget orienteres om indholdet i bekendtgørelsen samt om
bestemmelsernes indvirkning på opgaveløsningen og organiseringen i Varde Kommune.
Desuden bedes Udvalget for Social og Sundhed tage stilling til om der skal tilbydes
socialtandpleje efter Stk. 2 i bekendtgørelsen, i Varde Kommune.
Om social tandpleje
Socialt udsatte borgere har markant dårligere tandsundhed end den øvrige befolkning.
Formålet med social tandpleje er, at øge de mest socialt udsatte borgeres livskvalitet,
tandsundhed og begrænse yderligere marginalisering.
Socialtandpleje omfatter:
1. akut smertelindrende behandling, hvorved forstås behandling, som afhjælper
smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand.
2. funktionsopbyggende tandbehandling, herunder forebyggende råd og vejledning i
forhold til vedligeholdelse af behandlingen, hvorved forstås behandling af oral
funktionsnedsættelse til borgere, der f.eks. har nedsat tyggefunktion, eller hvor
tab af tænder i fortandsregionen er vansirende.
3. længere behandlingsforløb, eksempelvis genopbygning af hele tandsæt eller
proteser, hvis dette konkret vurderes at være relevant.
Målgruppe
Borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse samt borgere, der kan
benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere
som ikke kan opholde sig i egen bolig (jf. SEL §104 (aktivitets- og samværstilbud) og
§110 (forsorgshjem)) og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.
Visitation og organisering
Social og Handicap Myndighed har ansvaret for, at oplysning om tilbuddet når ud til de
relevante parter og borgere i målgruppen, herunder ansvar for at kontakte borgere i
målgruppen i det opsøgende arbejde. Social og Handicap Myndighed vurderer om en
konkret borger er i målgruppen for socialtandpleje og visiterer borgeren til
socialtandpleje.
Specialtandplejen organiseret under den kommunale tandpleje vurderer borgerens
tandbehandlingsbehov og udfører behandlingen.
Ved organisering af socialtandplejen tages der hensyn til målgruppens behov for
tilgængelighed, tryghed og fleksibilitet.
Udviklingen af indsatsen indgår i det videre arbejde med revidering af
kvalitetsstandarderne for Social og Handicap. Indtil aftalerne omkring den nye indsats er
på plads løses eventuelle borgerhenvendelser i samarbejde med specialtandplejen.
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Særligt for denne ordning gælder, at det er muligt for opholdskommunen, at visitere til
ordningen, mens udgiften til behandlingen tilfalder bopælskommunen. Det vil sige, at en
borger fra Varde Kommune, der opholder sig i hjemløsemiljøet i fx Københavns
Kommune kan visiteres til socialtandpleje af opholdskommunen, men udgiften for
behandlingen tilfalder Varde Kommune.
Udviklingen af socialtandplejen følges tæt. Udvalget for Social og Sundhed vil modtage
en kort status i forbindelse med budgetopfølgningerne.
Jurist Nadja Lydia Schröer og konsulent Anne Hansen deltager under sagens behandling
på udvalgsmødet.

Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommune årligt har cirka 10 borgere i
målgruppen for socialtandpleje.
Det er forvaltningens vurdering, at oprettelse af vederlagsfri tandpleje til de mest socialt
udsatte borgere er i tråd med temaet ”Lighed i Sundhed”, som er beskrevet i ”Strategi
for Social og Handicap Myndighed og tilbud”.
Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommune ikke skal tilbyde socialtandpleje efter
BEK nr. 1077 kap. 4 §17, stk. 2:
”Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering tilbyde vederlagsfri akut
smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og
vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen til udsatte borgere, der ikke er
omfattet af stk. 1, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet
særlige sociale problemer.”
Varde Kommune er ikke forpligtet til at udføre socialtandpleje efter Stk. 2. Hvis Varde
Kommune vælger at tilbyde socialtandpleje efter Stk. 2. så kan det være udgiftsdrivende,
i det Varde Kommune vil hæfte for udgiften til borgere, der tilflytter til Varde Kommune
og som har været visiteret til Stk. 2 i tidligere bopælskommune, i det det påhviler den
nye bopælskommune at færdiggøre påbegyndte behandlinger og videreføre tilbuddet.
Der er ikke behov for at tilbyde behandling efter stk. 2. til borgere fra Varde Kommune,
da målgruppen vil være dækket efter stk. 1.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen.
Retsgrundlag
BEK nr. 1077 af 30.juni 2020
Økonomi
Midlerne tilgår Varde Kommune som et bloktilskud på 523.547 kr. pr. år.
Midlerne er søgt frigivet fra 2020, og sagen afgøres sammen med 2. behandling af
budget 2021.
Høring
Ingen.
Bilag:
1 Åben Bekendtgørelse om tandpleje

129931/20
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Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at Udvalget for Social og Sundhed tager stilling til om Varde Kommune skal tilbyde
socialtandpleje efter BEK nr. 1077 af 30. juni 2020 kap. 4 §17, stk. 2.
at sagen sendes til orientering hos Udsatterådet og Handicaprådet.
Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-09-2020
Fraværende: Ingen
Anbefalingen blev godkendt.
Udvalget besluttede, at der tilbydes socialtandpleje efter BEK nr. 1077 af 30. juni 2020
kap. 4 §17, stk. 2.

Beslutning Udsatteråd den 07-10-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Steen Holm Iversen, Carlos Salomea
Orienteringen blev taget til efterretning.
Der laves en folder som fortæller om socialtandpleje. Folderen placeres flere steder i
kommunen samt på varde Kommunes hjemmeside.
Der vil være et telefonnummer og e-mail på folderen, hvor alle kan henvende sig og få
vejledning om man kan få hjælp via denne ordning eller om det er en helt anden ordning
man skal søge hjælp ved.
Der vil blive lavet 2-3 arrangementer om året til f.eks. et oplæg om forbyggende
tandpleje.
Tandproteser gælder i et vist omfang ved denne pulje. Men ellers går man ind under
Sundhedsloven.

Side 27

Udsatteråd

16.

07-10-2020

Den gode løsladelse og samarbejde med fængslerne

Dok.nr.: 23690
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae_slettet_1
Åben sag

Sagsfremstilling
Rita ønsker at drøfte punktet.
Herunder;
- Har vi i Varde Kommune en procedure når folk bliver løsladt?
Kriminalforsorgen samarbejder med Varde Kommune omkring indsættelse og løsladelse
af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen
om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en
straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.
Der kan læses mere om dette på Kriminalforsorgens hjemmeside.
I Varde er det Annette Gundersen der er kontaktperson til Kriminalforsorgen og får
besked når borgere i kommunen indsættes og løslades. Det er hendes opgave, at sørge
for at borgeren har en forsørgelse når de bliver løsladt.
Keld Nyland vil præsentere punktet.

Beslutning Udsatteråd den 07-10-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Steen Holm Iversen, Carlos Salomea
Hensigten ved ”Den gode løsladelse” er, at Kommunen, Paraplyen eller en støtte-kontakt
person får besked fra Kriminalforsorgen inden borgeren bliver løsladt.
Ved straks god løsladelse, når Kriminalforsorgen ikke altid at give besked.
Ved borgere som har udstået sin straf, gives der ikke besked.
Når der sker fejl i kommunikationen/samarbejdet, så skal man gerne lærer af det til
næste gang.
Keld kontakter Annette og drøfter om hvad der kan gøres anderledes der hvor
kommunikationen/samarbejdet fejler.
Kriminalforsorgen og Annette inviteres ind til et møde i Udsatterådet for at fortælle om
”Den gode løsladelse” og give mere viden til Udsatterådet om dette emne.

Side 28

Udsatteråd

17.

07-10-2020

Alkoholbehandling

Dok.nr.: 23691
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae_slettet_1
Åben sag

Sagsfremstilling
Rita ønsker at drøfte punktet.
Herunder:
1. Hvor mange er i behandling på ambulatoriet?
2. Hvad koster det?
3. Kan vi trække noget hjem til Varde?
Keld Nyland præsenterer punktet.

Beslutning Udsatteråd den 07-10-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Steen Holm Iversen, Carlos Salomea
Der er pt. 26 borgere i alkoholbehandling. Dog kan der være flere, da nogle er i
anonymbehandling.
Alkoholbehandling koster 162kr pr. døgn 7 dage om ugen. Der er en samtale hver 14.
dag.
Samtalerne foregår i Varde.
Hvis borgerne arbejder i en anden kommune, så kan de tage samtalen i den pågældende
kommune. Der er frit valg og dette ved alle desværre borgere ikke.
Samtaler hver 14. dag er ikke meget når man prøver at komme ud af et alkoholmisbrug.
Rita hører ofte fra borgerne, at det ikke virker tilstrækkelig.
Nogle ønsker ikke at deltage i gruppe behandlinger, da der kan være ting man ikke har
lyst til at dele med flere på en gang.
At komme på Paraplyen med ligestillede har en virkning hos nogle.
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Opfølgning på dialogmøde med Udvalget for Social og
Sundhed

Dok.nr.: 23693
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae_slettet_1
Åben sag

Sagsfremstilling
D. 24. september 2020 blev der afholdt virtuelt dialogmøde med Udvalget for Social og
Sundhed.
Referatet fra mødet kan læses i bilaget.

Bilag:
1 Åben Referat fra dialogmødet

136125/20

Beslutning Udsatteråd den 07-10-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Steen Holm Iversen, Carlos Salomea
Hvis nogle af de fremtidige dialogmøder vil blive afholdt virtuelt, så kontakt gerne Keld
eller Claus hvis der er behov for IT-hjælp.
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Rammerne for Udsatterådets møder

Dok.nr.: 23694
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae_slettet_1
Åben sag

Sagsfremstilling
Udsatterådet drøfter, hvordan rammerne for Rådets møder bedre kan understøtte
deltagelse af borgerrepræsentanterne.
Følgende kan bl.a. drøftes:
• Skal vi fx ændre hvor møderne holdes?
• Er tidspunktet det bedste?
• Virker dagsordenens længde og de mange bilag afskrækkende for deltagerne?
• Hvordan vælges borgerrepræsentanter til Udsatterådet? Herunder om der bør
være en repræsentant for det boligsociale område.

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at Udsatterådet drøfter rammerne for Rådets møder med henblik på at understøtte
borgerrepræsentanternes deltagelse bedst muligt.
Beslutning Udsatteråd den 07-10-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Steen Holm Iversen, Carlos Salomea
Udsatterådet drøftede rammerne med følgende bemærkning/ændringer:
- Tidspunkt:14.30 (hvilken dag på ugen det skal afholdes tages op på et senere
tidspunkt).
- Placering: afholdes forskellige steder. Paraplyen bliver næste mødested.
- Dagsordens længde: Der skal være det der danner grundlaget for punktet, og så er det
op til den enkelte om hvor meget man vil gå i dybden med punktet.
Der kan printes en dagsorden ud hos Frivillighuset
- Borgerrepræsentanter fra et boligsocialt område: Det skal ses som en A ’hoc
repræsentant. Repræsentanten inviteres ind til de møder hvor der giver mening at
han/hun deltager.
Det kan tages op på et senere tidspunkt om Udsatterådet til næste valg skal udvides med
en repræsentant fra det boligsocialt område.
Der kan kigges på om Udsatterådet skal på udflugt, besøg i andre kommuner eller
juleafslutning m.m.
Hvis der en god ide, så tage det gerne med på et møde i Udsatterådet.
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De gode historier

Dok.nr.: 23695
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae_slettet_1
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 07-10-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Steen Holm Iversen, Carlos Salomea
KFUM:
God udvikling i bådprojektet som man ser, bliver rigtig godt.
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Generel orientering

Dok.nr.: 23696
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae_slettet_1
Åben sag

Sagsfremstilling
Orientering v/Kim
- COVID-19
- Tilbudsstrategi

Beslutning Udsatteråd den 07-10-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Steen Holm Iversen, Carlos Salomea
Smittetallet er faldet i Varde.
Der er forsat besøgsrestriktioner på plejehjem og sociale botilbud.
Målrettet indsatser hjælper med det samme på smittetallet.
Frivillighuset har ikke haft lukket ned bortset fra ”Den åbne Cafe” hvor målgruppen er de
ældre.
Paraplyen har lukket ned for fælles spisning om tirsdagen.
Arrangementer ude af huset på Dalgashus er mere eller mindre lukket ned, grundet der
ikke kan være specielt mange i bussen i forhold til restriktionerne.
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Orientering ved formand eller næstformand

Dok.nr.: 23697
Sagsid.: 20/660
Initialer: ahae_slettet_1
Åben sag

Sagsfremstilling
Orientering v/formanden
- Besøg hos Paraplyen
Orientering v/næstformand
-

Beslutning Udsatteråd den 07-10-2020
Fraværende: Stig Leerbeck, Steen Holm Iversen, Carlos Salomea
Formand Tina Agergaard og Steen synes det var et godt arrangement på Paraplyen på
Frivillig Fredag og tænker at besøge Paraplyen med jævne mellemrum fremadrettet.
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Eventuelt

Dok.nr.: 23646
Sagsid.: 20/663
Initialer: ahae_slettet_1
Åben sag

Side 35

Udsatteråd

07-10-2020

Bilagsliste
15.

Socialtandpleje
1.
Bekendtgørelse om tandpleje (129931/20)

18.

Opfølgning på dialogmøde med Udvalget for Social og Sundhed
1.
Referat fra dialogmødet (136125/20)
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