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Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 27995
Sagsid.:
Initialer: caho
Åben sag

Beslutning Udsatteråd den 28-03-2022
Fraværende: Poul Hjorth
Godkendt
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Godkendelse af referat

Dok.nr.: 27993
Sagsid.: 22/783
Initialer: caho
Åben sag

Bilag:
1 Åben Referat - 21-02-2022 i Udsatterådet

35679/22

Beslutning Udsatteråd den 28-03-2022
Fraværende: Poul Hjorth
Godkendt
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Veteranindsatsen

Dok.nr.: 27996
Sagsid.: 22/783
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
Veteran- og pårørendekonsulent Sara Møller Olesen deltager med et kort oplæg om
Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik.
Herunder præsenteres veteranindsatsens forankring, organisering og eksempler på
konkrete indsatser og tiltag.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udsatteråd den 28-03-2022
Fraværende: Poul Hjorth
Orienteringen blev taget til efterretning.
Sara og nøglepersonerne i Varde Kommune bruger ikke et bestemt antal timetal om ugen
på opgaven, men tager hånd om den konkrete borger med det samme de kommer ind i
systemet fordi det er en højt prioriteret opgave.
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De gode historier

Dok.nr.: 27992
Sagsid.: 22/783
Initialer: caho
Åben sag

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udsatteråd den 28-03-2022
Fraværende: Poul Hjorth
Orienteringen blev taget til efterretning.
Keld:
Da en udsat borger i Oksbøl blev indlagt, trådte Oksbøls præst til med at tage hånd om
hans kæledyr. Det viser hvor meget lokalsamfundet gerne vil gøre for byens borgere.
Erik:
Der er blevet doneret 10.000 kr. til KFUM Soldaterhjem. Disse midler bruges til at bygge
et shelter.
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Evaluering af sundhedsindsats på Café Paraplyen

Dok.nr.: 27988
Sagsid.: 20/11121
Initialer: kabi
Åben sag

Sagsfremstilling
Ulighed i Sundhed er et politisk prioriteret emne, hvilket understøttes af Sundhedsaftalen
2019-2023 for Region Syddanmark, hvor Ulighed i Sundhed er et fokusområde. I aftalen
står der bl.a., at der skal tilrettelægges nære sundhedstilbud, der tilgodeser lokale
udfordringer og forhold, og at der skal prioriteres ressourcer til de borgere, der behøver
en særlig indsats og ekstra støtte.
På opfordring fra Udsatterådet blev projektet Sygeplejefaglig konsultation på Café
Paraplyen iværksat. Det overordnede formål med projektet var at bidrage til at reducere
ulighed i sundhed ved at tilbyde borgere, der ellers ikke søger hjælp til deres
sundhedsmæssige udfordringer, et tilbud der kunne være med til at forbedre deres
sundhedstilstand og trivsel.
Projektet forløb over en periode på 3 måneder fra september til december 2021.
Ved at placere konsultationen et trygt og kendt sted, fik borgerne mulighed for
sygeplejefaglig konsultation 2 timer/ugen, og blev bl.a. tilbudt sundhedstjek, behandling
eller hjælp til kontakt til egen læge og ved behov følgeskab hertil.
I projektperioden har 40 borgere benyttet sig af tilbuddet med i alt 69 besøg.
Gennemsnitligt er der pr. konsultation tilset 5 borgere, med forskellige sundhedsmæssige
udfordringer – både fysiske og mentale;
Funktionsniveau fx hjælpemidler
Søvn og hvile
Hud og slimhinder fx sår
Smerter og sanseindtryk
Psykosociale forhold
Viden og udvikling fx medicin
Ernæring fx blodsukker
Respiration og cirkulation fx blodtryk

2
3
3
3
3
7
12
36

Et delelement i projektet omhandlede brobygning til borgerens praktiserende læge. Der
har i alt været kontakt til almen praksis 28 gange fordelt på 11 borgere.
De involverede fagpersoner, herunder medarbejdere tilknyttet Café Paraplyen,
Sygeplejen samt gadeplansmedarbejdere vurderer, at indsatsen har haft stor relevans og
betydning for de berørte borgeres sundhed og trivsel.
Med baggrund i den positive vurdering af indsatsen fortsættes konsultationen fra 1. april
til ultimo juni 2022. Herefter vil en fremadrettet indsats blive indtænkt, når der skal
tages stilling til om projekt ”Modning af modificeret ACT-indsats” (Assertive Community
Treatment) på socialområdet skal forankres i kommunen, og i så fald i hvilken form.
Ved at koble erfaringer fra de 2 projekter, kan der skabes en synergieffekt, der i endnu
højere grad kan medvirke til at skabe øget lighed i sundhed for nogle af de mest udsatte
borgere i kommunen.
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Finansiering af indsatsen afholdes inden for Social og Handicaps nuværende
budgetramme.

Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at sundhedsindsatsen medvirkede til at reducere ulighed
i sundhed for socialt udsatte borgere i kommunen.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Sundhedsloven

Økonomi
Finansiering af indsatsen afholdes inden for Social og Handicaps nuværende
budgetramme.
Budgettet fastsættes til 16.800 kr., svarende til 48 timer x 350 kr.
Der er budgetteret med 4 timer pr. uge fra april til ultimo juni 2022, fordelt til transport,
åben konsultation og opfølgning.

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at evalueringen tages til efterretning,
at orienteringen om fortsættelse af indsatsen fra 1. april til ultimo juni 2022 tages til
efterretning,
at sagen sendes til orientering i Udsatterådet

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022
Fraværende: Per Rodahl Thisted
Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Udsatteråd den 28-03-2022
Fraværende: Poul Hjorth
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Hellestedets fremtid

Dok.nr.: 27987
Sagsid.: 13/13502
Initialer: sasc
Åben sag

Sagsfremstilling
Ved budget 2013 fik Udvalget for Social og Sundhed afsat et mindre beløb til etablering
af et drikkeskur – senere omdøbt til Hellested. Efterfølgende blev Hellestedet en del af
Udvalget for Plan og Tekniks ansøgning om midler til byfornyelse hos Ministeriet for By,
bolig og landdistrikter. Herefter besluttede Byrådet den 1. september 2015, at
Hellestedet skulle etableres ved Banegårdspladsen i Varde.
Hellestedet har dog aldrig fået den funktion, som Forvaltningen samt Udvalget for Social
og Sundhed havde ønsket. Formålet med Hellestedet var at skabe et fristed for socialt
udsatte borgere, hvor de kunne mødes, og hvor medarbejdere fra Varde Kommune
derfor også kunne have nemmere ved at få kontakt til målgruppen.
Målgruppen har dog aldrig anvendt Hellestedet som mødested. Andre grupper, som fx
unge, har i perioder anvendt Hellestedet som mødested, og enkelte udsatte borgere har i
perioder boet i Hellestedet. Hellestedet har været udsat for megen hærværk, hvilket
betyder, at skuret i dag fremstår meget medtaget. Det er derfor forvaltningens
vurdering, at Hellestedet bør rives ned, således at Banegårdspladsen ikke skæmmes af
det hærgede skur, som Hellestedet i dag fremstår som.

Forvaltningens vurdering
Det er Forvaltningens vurdering, at det bedste vil være at rive Hellestedet ned, idet
målgruppen aldrig har anvendt Hellestedet som forventet, samt at Hellestedet i dag blot
fremstår som et meget hærget skur.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Ejedomscenteret har indhentet tilbud på nedrivning af Hellestedet:
Nedrivning af bygning, sokkel og reetablering af terrænet, afpropning af installationer:
50.000 kr. ekskl. moms.
Økonomiafdelingen oplyser, at nedrivningen i 2022 kan finansieres af de 50.000 kr., der
er afsat i Ejendomscenteret til rengøring. Fra 2023 kan rengøringsbudgettet tilføres
kassebeholdningen.

Høring
Udsatterådet
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Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at udvalget foreløbig godkender at Hellestedet nedrives
at sagen sendes til høring i Udsatterådet
at nedrivningen godkendes hvis der ikke er indkomne indsigelser fra høring
at sagen sendes til orientering i Udvalget for Plan og Teknik, når der er truffet endelig
afgørelse.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022
Fraværende: Per Rodahl Thisted
Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udsatteråd den 28-03-2022
Fraværende: Poul Hjorth
Udsatterådet havde ingen bemærkninger.
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Orientering - status på socialtandpleje

Dok.nr.: 27986
Sagsid.: 20/6229
Initialer: sasc
Åben sag

Sagsfremstilling
Den 22. september 2020 besluttede Udvalget for Social og Sundhed, at Varde Kommune
skulle tilbyde socialtandpleje til borgerne efter Tandplejebekendtgørelsen. Beslutningen
skete på baggrund af, at der den 1. juli 2020 var trådt en ny bekendtgørelse om
tandpleje i kraft. Med ændringen blev der indført en forpligtelse for kommunerne til at
tilbyde vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere (socialtandpleje).
Udvalget besluttede, at Varde Kommune skulle tilbyde socialtandpleje efter både:
§17, stk. 1 (som er lovbestemt)
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og
funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til
vedligeholdelse af behandlingen, til 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.
servicelovens §§ 104 og 110, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.
§17, stk. 2 (som kommunalbestyrelsen kan vælge at tilbyde).
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.
Formålet med socialtandpleje er, at øge de mest socialt udsatte borgers livskvalitet,
tandsundhed og begrænse yderligere opmærksomhed omkring dette, idet socialt udsatte
borgere har markant dårligere tandsundhed end den øvrige befolkning.
Socialtandpleje omfatter:
1. akut smertelindrende behandling,
2. funktionsopbyggende tandbehandling,
3. længere behandlingsforløb, eksempelvis genopbygning af hele tandsæt eller
proteser, hvis dette konkret vurderes at være relevant.
Målgruppen for socialtandpleje er borgere med særlige sociale problemer, dvs. hjemløse
samt borgere, der benytter herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed,
herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig og som ikke kan benytte de
almindelige tandplejetilbud.
Status:
Varde Kommune har i 2021 haft otte borgere i socialtandpleje. Heraf er to efter stk. 1 og
fem efter stk. 2 og en er ikke registreret om vedkommende var efter stk. 1 eller 2.
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Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at det er gavnligt for borgerne, at der tilbydes socialtandpleje
efter både stk. 1 og stk. 2 i Varde Kommune.
Forvaltningen er dog opmærksom på, at vi økonomisk ikke udnytter ordningen fuldt ud.
Vi vil derfor øge indsatsen med at udbrede kendskabet til ordningen blandt målgruppen
og fagpersoner der arbejder med målgruppen.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen.

Retsgrundlag
Tandplejebekendtgørelse

Økonomi
Midlerne til social tandpleje tilgår Varde Kommune som et bloktilskud på 530.000 kr. pr.
år.
Udgiften har i 2021 udgjort 10.705 kr.
Det er Social og Handicap Myndighed, der bevilger socialtandpleje til borgerne.

Høring
Ingen.

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

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022
Fraværende: Per Rodahl Thisted
Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Udsatteråd den 28-03-2022
Fraværende: Poul Hjorth
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Skæve boliger - principper

Dok.nr.: 27989
Sagsid.: 21/1418
Initialer: avap
Åben sag

Sagsfremstilling
Bolig- og Planstyrelsen definerer skæve boliger som boliger til hjemløse og særligt
udsatte grupper, som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt
udlejningsbyggeri. Boligerne skal kunne rumme beboere med en væsentligt anderledes
adfærd og ofte et misbrug.
I efteråret 2021 var Udvalget for Social og Sundhed på udvalgsbesøg i Viborg Kommune,
for at vidensdele omkring skæve boliger. Besøget skulle give et bredere grundlag at
træffe beslutning ud fra i drøftelserne om muligheden for at etablere boliger til socialt
udsatte borgere i Varde Kommune. I Viborg fik udvalget mulighed for at se de skæve
boliger, tale med beboerne, samt drøfte erfaringer om forskellige emner med
tilbudslederen.
I bilaget, ”Skæve boliger i Varde Kommune”, er der beskrevet hvad skæve boliger er
samt målgruppen herfor. Der redegøres for hvilke muligheder der er, for at søge tilskud
til opførelse af skæve boliger og tilskud til en social vicevært, retningslinjer for opførelse
af skæve boliger samt anslået anlægs- og driftsbudget ved etablering af skæve boliger.
Dette er baseret på erfaringer fra andre kommuner, pointer fra Rambølls rapport til
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ”Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse”,
samt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.
Derudover er der notater om erfaring med skæve boliger fra Holstebro, Viborg og Esbjerg
Kommune, understøttet af tegninger og billeder.
Forløb:
- Udvalgets besigtigelsestur til Esbjerg d. 16. marts
- Udvalgsmøde 22. marts – principper for skæve boliger i Varde Kommune
- Drøftelse med de almennyttige boligforeninger om opførelsen af skæve boliger.
- Udvalget drøfter ud fra interne og eksterne muligheder, hvad forvaltningen skal
arbejde videre med.

Forvaltningens vurdering
Ud fra denne videns indsamling vurderes det, at ved etablering af skæve boliger i Varde
Kommune skal følgende principper gøre sig gældende:
• Skæve boliger i kommunen bør opføres i Varde by, gerne i udkanten af byen.
• De skæve boliger opføres som nybyggeri af enkelt stående eller dobbelthuse der
etableres som en hytteby.
• Hyttebyen indeholder 5-6 boliger
• Skæve boliger indrettes ikke i boligkomplekser/etagebyggeri, grundet dårlige
erfaringer med dette fra andre kommuner.
• Boligerne placeres så beboerne har mindst muligt kontakt med hinanden.
• Boligerne skal være solide, og det som ikke er solidt, skal være billigt og let at
udskifte.
• Vægge og gulve skal være lette at vaske af og der skal være afløb i stuen så
vandet kan løbe ud.
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Der etableres ikke fælleshus i hyttebyen, da målgruppen har mulighed for at
invitere hinanden på besøg, hvis de ønsker et fællesskab. Et fælleshus kræver
ekstra ressourcer og bemanding.
Kommunen har anvisningsretten og etablerer et internt visitationsudvalg.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Almenboligloven
Lov om Social Service

Økonomi
Varde Kommune vil have tomgangsforpligtelsen og udgifter til istandsættelse.
I bilaget ”økonomisk beregning skæve boliger”, er oplysninger om finansiering og
driftsbudget
Økonomiafdelingen bemærker, at der fortsat mangler en afdækning af de økonomiske
konsekvenser vedr. forsørgelse og sundhedsudgifter.

Høring
Ingen

Bilag:

1 Åben Økonomiske beregninger skæve boliger
2 Åben Skæve boliger i Varde

69533/21
25856/22

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at de ovenfor givne principper godkendes for etablering af skæve boliger i kommunen,
at sagen sendes til orientering i Udsatterådet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022
Fraværende: Per Rodahl Thisted
Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udsatteråd den 28-03-2022
Fraværende: Poul Hjorth
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Gensidig orientering

Dok.nr.: 27991
Sagsid.: 22/783
Initialer: caho
Åben sag

Sagsfremstilling
Orientering v/formanden
- Næste møde rykkes til kl. 16.15.
- Flyers vedr. Udsatterådet
- Besøgsture for Udsatterådet?
Orientering v/næstformanden
- Drøftelse omkring Frise Årsmøde
Orientering v/Kim
Orientering v/medlemmerne

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Bilag:

1 Åben Udsatterådet - flyer - Den endelige.

32332/21

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udsatteråd den 28-03-2022
Fraværende: Poul Hjorth
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Orienteringen blev taget til efterretning.
Alle godkendte, at næste møde rykkes til kl. 16.15.
Flyers vedr. Udsatterådet
De nye medlemmer af Udsatterådet indsender et billede til Camilla.
Besøgsture for Udsatterådet
Punktet udsættes.
Drøftelse omkring Frise Årsmøde
Claus Dixen havde en dialog med de andre kommuner omkring opbygningen af deres
Udsatteråd.
Nogle kommuner holder kun 2-4 møder om året samt de har ikke den samme blanding af
medlemmer som i Varde.
Ansøgning til Udsattepuljen
Keld har ansøgt om en fisketur til Hovborg Fiskesø for Udsatte borgere.
Bådprojektet
Vedligeholdelse af bådene er sat i gang. Satser på at få dem i vandet til foråret.
De Rodløse – Vi der er tilbage
Keld orienterede om en udstilling han besøgte på Tobakken i Esbjerg d. 24. marts.
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