Åbent Referat
fra
Udsatteråd
Mødedato:

Tirsdag den 1. februar 2022

Mødetidspunkt: 14:00 - 15:30
Mødested:

Rådhuset, lille kantine

Deltagere:

Tina Paetau, Poul Hjorth, Erik Hein, Claus Dixen Møller,
Keld Frank Nyland, Heidi Bundgaard, Kent Ager, Kim
Søgaard, Lene Falgreen

Fraværende:

Rita Christensen

Referent:

Camilla Hoelgaard
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01-02-2022
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Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 27640
Sagsid.:
Initialer: caho
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 01-02-2022
Fraværende: Rita Christensen
Godkendt
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Godkendelse af referat

Dok.nr.: 27641
Sagsid.: 22/783
Initialer: caho
Åben sag

Bilag:
1 Åben Referat for møde den 21-12-2021

7384/22

Beslutning Udsatteråd den 01-02-2022
Fraværende: Rita Christensen
Godkendt
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De gode historier

Dok.nr.: 27642
Sagsid.: 22/783
Initialer: caho
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 01-02-2022
Fraværende: Rita Christensen
Der er et godt samarbejde med Boligsocial medarbejderne, Boligforeningerne og
Gadeplansmedarbejderne.
Socialtandpleje, er et tilbud til de mest udsatte, det fungerer rigtig godt og er et tilbud
der bliver brugt meget.

Side 10

Udsatteråd

7.

01-02-2022

Orientering - Landsforeningen Spor

Dok.nr.: 27644
Sagsid.: 22/783
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
Lene Falgreen vil gerne orientere om Landsforeningen Spor m.fl., samt fortælle lidt om
det projekt, som Socialstyrelsen laver på området i samarbejde med Spor, CSM (Center
for seksuelt misbrugte), psykiatrien m.fl.
Folk med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen findes i alle udsatte områder.
Tabubelagte traumer af en vis voldsomhed i barndommen sætter sig i sind og krop på en
måde, som uundgåeligt skaber massive problematikker hen ad vejen. Problemerne kan
udfolde sig både i form af psykoser & personlighedsforstyrrelser, misbrug & kriminalitet,
kaotiske familie og arbejdsforhold mv.
Det er således et problem, der ret ofte (men ikke altid) ligger bag ved de problematikker,
som typisk definerer en udsat livssituation. Det giver nogle perspektiver på store dele af
udsatte området, der på den ene side godt kan virke overvældende og voldsomme, men
på den anden side giver nogle muligheder for at gøre noget på området, der er mere
effektivt og giver bedre resultater på den lange bane. CSM centrene har gode tilbud, men
udfordringen er, at de langt fra inkluderer alle i deres tilbud, de har lange ventelister
(min. 2 år) og de ligger ret langt væk fra Varde.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udsatteråd den 01-02-2022
Fraværende: Rita Christensen
Orientering taget til efterretning.
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Den tætteste Spor-afdeling ligger i dag i Esbjerg.
Lene kunne godt tænke sig der kom en afdeling i Varde Kommune, og vil gerne starte
Spor op i Varde.
Frivillighuset:
Frivillighuset har udarbejdet en projektbeskrivelse for en frivilligsektion under CSM
(Center for Seksuel Misbrug). Frivillighuset har modtaget økonomisk tilsagn
fra Offerfronten. Grundet sygdom har projektet desværre stået stille og er derfor ikke
kommet i gang som planlagt. Vi håber, at projektet vil kunne skydes i gang i løbet af
foråret.
Frivillighuset kan være med til at facilitere Spor sammen med Lene og en lokal Sporafdeling er meget velkommen i Frivillighuset. Der er et stort behov på området og derfor
vil der være stor opbakning til projektet.
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Godkendelse af forretningsorden

Dok.nr.: 27676
Sagsid.: 22/783
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
En forretningsorden beskriver rammerne for rådets arbejde, rolle og opgave. Se
vedhæftede bilag.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Bilag:

1 Åben Forretningsorden - Udsatterådet

8449/22

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at forretningsorden godkendes

Beslutning Udsatteråd den 01-02-2022
Fraværende: Rita Christensen
Godkendt og underskrevet af formand og næstformanden.
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Gensidig orientering

Dok.nr.: 27643
Sagsid.: 22/783
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
Orientering v/formanden
- Veteranerne i Varde Kommune
- Mødetidspunkt for Udsatterådsmøderne (Pt. afholdes de kl. 14.30-16.00)
Orientering v/næstformanden
Orientering v/Kim
- COVID-19
Orientering v/medlemmerne
- Hvor skal næste møde afholdes?

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udsatteråd den 01-02-2022
Fraværende: Rita Christensen
Veteranerne i Varde Kommune:
Der er mulighed for på et kommende møde, at få besøg af Varde Kommunes
veterankoordinator.
Erik orienterede om, at der i øjeblikket er en akut situation på området. Udsatterådet
ønskede, at der tages aktion og Kim vil kontakte Claus Fjeldgaard og Britta Boel omkring
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et snarligt møde. Foruden Kim vil også Erik og Claus deltage i mødet. Kim vil
efterfølgende orientere Udsatterådet.
Mødetidspunkt for Udsatterådsmøderne:
Mødetidspunkterne er godkendt.
Heidi gav en orientering om, at Udsatterådet har modtaget magasinet Socialudsattes
situation.
Claus:
Frivillighuset er distributør for Hus Forbi og salget går desværre dårligt - sælgerne falder
fra.
Der gives 2-3 mdr. mere til projektet. Frivillighuset opfordrer til, at man spreder
budskabet om at denne mulighed forefindes, så der kan komme ny sælgere.
Hus Forbi er en stærk organisation og god for de udsatte. Så det er vigtigt at det
fortsætter og at muligheden fortsat findes i Varde Kommune.
Bisidderordningen i Frivillighuset består af 9 super stærke bisiddere. De skal endelig
bruges.
Kim
COVID-19 presser driften meget i øjeblikket, da smitten er meget høj.
Orientering om at der i øjeblikket ses nogle meget farlige rusmidler på markedet, som
samtidig er meget billige.
Orientering v/medlemmerne
Der deles materiale ud fra Lene om Spor.
Kent:
Der ønskes et punkt på kommende møde i Udsatterådet omkring drikkeskuret.
Hvor skal næste møde afholdes?
Næste møde afholdes på Soldaterhjemmet.
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Bilagsliste
5.

Godkendelse af referat
1.
Referat for møde den 21-12-2021 (7384/22)

8.

Godkendelse af forretningsorden
1.
Forretningsorden - Udsatterådet (8449/22)
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Underskriftsblad
Tina Paetau

Poul Hjorth

Rita Christensen

Erik Hein

Claus Dixen Møller

Keld Frank Nyland

Heidi Bundgaard

Kent Ager

Kim Søgaard

Lene Falgreen
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