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Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 27372
Sagsid.:
Initialer: caho
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 21-12-2021
Fraværende: Erik Hein, Carlos Salomea, Jesper Hansen
Godkendt
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Godkendelse af referat

Dok.nr.: 27369
Sagsid.: 20/660
Initialer: caho
Åben sag

Bilag:
1 Åben Referat for møde den 29-11-2021

162972/21

Beslutning Udsatteråd den 21-12-2021
Fraværende: Erik Hein, Carlos Salomea, Jesper Hansen
Godkendt
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De gode historier

Dok.nr.: 27371
Sagsid.: 20/660
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
Keld:
Juleudflugt med udsatte borgere til Ravnborgs julemarked.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udsatteråd den 21-12-2021
Fraværende: Erik Hein, Carlos Salomea, Jesper Hansen
Orienteringen blev taget til efterretning.
Keld orienterede udflugten.
Turen endte med at gå til Nørholm Gods, da det var mere oplagt for borgerne.
Det var en rigtig social og hyggelig tur.
To sygeplejersker har efterfølgende henvendt sig og tilbudt deres hjælp hvis der
fremadrettet skulle være behov for det.
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Orientering - Udmøntning af budget midler på Socialområdet

Dok.nr.: 27392
Sagsid.: 21/11302
Initialer: avap
Åben sag

Sagsfremstilling
I budgetaftalen for 2022-2025 er der afsat 3 millioner over 4 år ekstra til socialområdet
med henblik på styrkelse af bostøtte til de allermest udsatte borgere, samt til dækning af
omkostninger for forsorgshjem.
Udmøntning af disse midler jf. beslutningen på budgetkonferencen vil blive beskrevet
herunder.
Bostøtte
Varde Kommune ønsker, at flere borgere modtager individuelt tilrettelagt eller
gruppebaseret støtte, efter Servicelovens §82 (støtte til personer med betydelig nedsat
psykisk funktionsevne) og §85 (støtte til personer med betydelig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne), enten på vore støttecentre eller i eget hjem.
Det betyder, at Bostøtten skal håndtere andre typer af opgaver og kunne levere på andre
tidspunkter end tidligere. Ligeledes peger indsatstrappen på, at der skal udvikles tilbud til
borgere med lavt støttebehov bl.a. for at forebygge, at deres støttebehov øges. Samlet
skal bostøtten derfor favne bredere og stadig have et tæt samarbejde med
gadeplansmedarbejderne der leverer støtte efter Servicelovens §99 (støtte til personer
med sindslidelser, stof- eller alkoholmisbrug eller særlig sociale problemer).
Vi ønsker at give de borgere, der har brug for det, mulighed for at blive støttet i egen
bolig fra kl. 7 om morgen til kl. 22 om aftenen, ugens syv dage. Derfor øges
bostøttekapaciteten til at yde støtte til de allermest udsatte borgere, for at kunne tilbyde
væsentlig mere støtte og et varieret støttetilbud.
•
•
•

Det kan være borgere der kommer hjem fra et botilbud og skal have muligheden
for at blive støttet i egen bolig.
Det kan være borgere der med den rigtige støtte kan undgå at skulle visiteres til
et botilbud.
Det kan være udsatte der med den rigtige støtte kan bibeholde deres bolig og
dermed undgå at deres situation forværres, ved at de enten skal på botilbud eller
i værste fald ender som hjemløse.

Der vil derudover blive sat fokus på støtte i form af rådgivningssamtaler, individuelle
forløb og gruppeforløb. Forløbene vil have til formål at støtte borgerens rehabilitering ved
at give dem undervisning og hjælp til at udvikle hensigtsmæssige mestringsstrategier.
Det kan være alle former for mestring af eget liv, alt efter hvad den enkelte har behov
for. Fx KRAP (forståelse af egen tænkning og handlemønstre), Social færdighedstræning,
grupper for angst og depression mm.
Forsorgshjem
Midlerne på kr. 1.500.000 skal bruges til dækning af stigende udgiftspres på
Servicelovens §110 Forsorgshjem. Budgetmidlerne tilføres Social og Handicap
Myndigheds budget.
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Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer at en styrket Bostøtte vil kunne støtte en større og bredere
borgergruppe, til at klare sig selv i egen bolig.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Serviceloven

Økonomi
Økonomiafdelingen oplyser, at der med budgetaftalen for 2022 blev bevilget følgende
budget til det specialiserede socialområde:
Område/år
Styrket bostøtte
Forsorgshjem

2022
Kr. 1.500.000
Kr. 1.500.000

2023
Kr. 1.500.000
Kr. 1.500.000

2024
Kr. 1.500.000
Kr. 1.500.000

2025
Kr. 1.500.000
Kr. 1.500.000

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning
at sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 14-12-2021
Fraværende: Niels Christiansen
Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 20-12-2021
Fraværende: Berit Østergaard Nielsen, Irene Fisker
Taget til efterretning.

Beslutning Udsatteråd den 21-12-2021
Fraværende: Erik Hein, Carlos Salomea, Jesper Hansen
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Ansøgningsblanket til Udsattepuljen

Dok.nr.: 27366
Sagsid.: 20/660
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
Ved sidste Udsatterådsmøde, blev det besluttet at der skulle et udkast til en
ansøgningsblanket på dagsordenen til december mødet.
Ansøgningsblanketten skal endelige godkendes i det nye Udsatteråd på første møde i
januar.
Kriterier i forhold til at kunne ansøge jf. Budgetaftale 2021-2014:
Arrangementer som kan understøtte mindre rehabiliterende og beskæftigelsesrettede
indsatser for borgere i en udsat livssituation.
Udvalget for Social og Sundhed besluttede d. 14. december:
Udsatterådet får fremadrettet bemyndigelse til selv at administrere Udsattepuljen og skal
give en årlig opfølgning til udvalget om hvad der er bevilget til.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Bilag:

1 Åben Ansøgningsblanket - Udsattepuljen

157345/21

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningsblankettens opsætning/indhold drøftes og godkendes.

Beslutning Udsatteråd den 21-12-2021
Fraværende: Erik Hein, Carlos Salomea, Jesper Hansen
Udkast til ansøgningsblanketten blev godkendt.
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Restbeløbet for 2021 fra Udsattepuljen overføres til 2022.
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100. Gensidig orientering
Dok.nr.: 27368
Sagsid.: 20/660
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
Orientering v/formanden
- Afholdelse af Udsatterådsvalget
- Røde Kors (Fra gensidig orientering d. 29. november 2021)
Orientering v/næstformanden
Orientering v/Kim
- Socialt frikort
- Omorganisering på Ældreområdet
Orientering v/medlemmerne

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udsatteråd den 21-12-2021
Fraværende: Erik Hein, Carlos Salomea, Jesper Hansen
Orienteringen blev taget til efterretning.
Røde Kors:
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Drøftelsen med Røde Kors er forsat i gang og Steen videreformidler tilbagemelding til
Udsatterådet kommende formand.
COVID-19:
Smitten er forsat stigende.
Der er lavet nye retningslinjer for hvornår man er nærkontakt.
Socialt frikort:
Det kunne det være interessant at hører hvad andre kommuner har gjort for at lykkedes
med det Socialt frikort.
Omorganisering af Ældreområdet:
Der blev givet en orientering omkring placering af Søgården.
Keld:
Kuffen Soldaterhjem Varde har givet midler til Gadeplansmedarbejderne til indkøb af
julegaver som skal udleveres til udsatte borgere.
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