
  

 

 

 

 

Referat 
 

fra 

Udsatteråd 

Mødedato: Mandag den 29. august 2022 

Mødetidspunkt: 14:30 - 16:00 

Mødested: Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften 

Deltagere: Tina Paetau, Poul Hjorth, Ulla Verman, Thomas 
Jakobsen, Claus Dixen Møller, Heidi Bundgaard, Kent 

Ager, Mai-Britt Pedersen 

Fraværende: Keld Frank Nyland, Lene Falgreen 

Referent: Camilla Hoelgaard 
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34.  Godkendelse af dagsorden 
Dok.nr.: 28837 
Sagsid.:  

Initialer: caho 
Åben sag 

 

Beslutning Udsatteråd den 29-08-2022 

 
Fraværende: Lene Falgreen, Keld Frank Nyland 

 
Godkendt 
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35.  Godkendelse af referat 
Dok.nr.: 28840 
Sagsid.: 22/783 
Initialer: caho 
Åben sag 

 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 
Ingen 

Retsgrundlag 
Kommunalfuldmagten 

Økonomi 
Ingen 

Høring 
Ingen 

Bilag: 
1 Åben Referat fra d. 27-06-2022 103294/22 

Anbefaling 
Forvaltningen anbefaler,  

at referatet godkendes. 

Beslutning Udsatteråd den 29-08-2022 

 
Fraværende: Lene Falgreen, Keld Frank Nyland 

 
Godkendt 
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36.  De gode historier 
Dok.nr.: 28839 
Sagsid.: 22/783 
Initialer: caho 
Åben sag 

 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 
Ingen 

Retsgrundlag 
Kommunalfuldmagten 

Økonomi 
Ingen 

Høring 
Ingen 

Anbefaling 
Forvaltningen anbefaler, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Udsatteråd den 29-08-2022 

 
Fraværende: Lene Falgreen, Keld Frank Nyland 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Ulla: 

Paraplyen tog kontakt til Maiken, da de mødte 2 unge mennesker som de vurderede 

havde behov for hjælp. 

Maiken ankom 15 minutter efter – så stor ros til Gadeteamet, det fungerer – men også 

stor ros til, at vores netværk er effektivt. 

 

Thomas: 

Bådprojektet ændrer lidt koncept i år.  

De mødes kun hver tirsdag kl 10.00 ved bådpladsen, hvor der sejles ud og servere 

kaffe/the, vand, kage m.m. 

Det er en stor succes for såvel sårbare veteraner som andre udsatte. Mange kommer for 

at sejle, snakke eller blot kigge på. 
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37.  Høring - Veteran og pårørendepolitikken 
Dok.nr.: 28668 
Sagsid.: 15/6630 
Initialer: samo 
Åben sag 

 

Sagsfremstilling 
Udvalget for Økonomi og Erhverv har i marts godkendt procesplan for evaluering og 

revision af Veteran- og pårørendepolitikken. I procesplanen indgår en temadrøftelse i 

udvalget.  

 

Temadrøftelsen i Udvalget for Økonomi og Erhverv vil bestå af to oplæg ved eksterne: 

• Preben Gerhard, opsøgende rådgiver hos Veterancenteret, vil fortælle om, hvad 

der karakteriserer de veteraner, der har brug for støtte. 

• Morten Vendelbo Johansen, kontaktbefalingsmand ved Efterretningsregimentet i 

Varde – og selv veteran, vil med udgangspunkt i sin egen karriere fortælle om 

udviklingen i Danmarks missioner og det nuværende missionsbillede. 

 

Herefter fremlægges arbejdsgruppens erfaringsopsamling og indstillinger omkring 

indsatserne i den nuværende politik for udvalget af Udviklingskonsulent Rainar Marstrand 

og Veteran- og pårørendekonsulent Sara Møller Olesen. 

 

Arbejdsgruppens deltagere fremgår af bilag. Arbejdsgruppens brede sammensætning er 

udtryk for, at andre aktører udgør en væsentlig del af den samlede indsats for veteraner 

og pårørende i Varde Kommune. Dette gælder Veterancenteret, KFUM’s Soldatermission, 

garnisonerne, frivillige foreninger m.fl. 

 

Arbejdsgruppens foreløbige leverancer er vedlagt som bilag og består af tre dele: 

- Sammenfatning af arbejdsgruppens overordnede evaluering af Veteran- og 

pårørendepolitikken 

- Erfaringsopsamling og indstillinger omkring de nuværende indsatser i politikken 

- Forslag til nye indsatser 

 

Arbejdsgruppen bemærker, at corona de sidste to år har spillet ind i forhold til flere 

indsatser, da der har været begrænsninger på muligheden for at mødes fysisk. Det har 

været et generelt vilkår og er ikke noteret i forhold til de enkelte indsatser.  

 

På baggrund af tilbagemeldinger fra Udvalget for Økonomi og Erhverv og øvrige 

fagudvalg samt input fra borgermødet i september udarbejder arbejdsgruppen et første 

samlet udkast til revideret politik. Dette udkast tilgår Udvalget for Økonomi og Erhverv i 

oktober. 

Forvaltningens vurdering 
Forvaltningen vurderer, at arbejdsgruppen er sammensat med relevante aktører, og at 

anbefalinger og indstillinger bygger på den faglige viden, der er på området. 

 

Personaleafdelingen vurderer, at de nye forslag relateret til kommunens personalepolitik 

vil bidrage positivt til kommunens omdømme og fastholdelse af medarbejdere på den 

længere bane. 
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Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 
Veteran- og pårørendepolitikken er én af Byrådets politikker. Den skal ses i 

sammenhæng med kommunens øvrige politikker og strategier, som også omfatter og har 

betydning for veteraner og pårørende. Det gælder blandt andet Børne- og 

Ungepolitikken, Beskæftigelsesplanen, Handicap- og socialpolitikken, Sundhedspolitikken, 

Fritid, idræt og kulturpolitikken og Bosætningspolitikken. 

På baggrund af dette vurderer forvaltningen, at det vil være relevant at drøfte Veteran- 

og pårørendepolitikkens indsatser i Udvalget for Social og Sundhed, Udvalget for Børn og 

Læring, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Kultur og Fritid. 

Retsgrundlag 
Kommunalfuldmagten 

Økonomi 
Midler til evaluering og revision afholdes indenfor den eksisterende ramme. 

 

Økonomien til indsatser afledt af Veteran- og pårørendepolitikken er løbende afholdt 

indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Der er afsat særskilte midler til markering 

af flagdag. Desuden er der prioriteret medarbejdertid i de relevante afdelinger til 

implementering og varetagelse af indsatser. 

 

Ift. forslagene til nye indsatser er det ligeledes forventningen, at udgifterne vil være i en 

størrelsesorden, der kan afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme. 

Høring 
Ingen 

Bilag: 
1 Åben Veteran- og pårørendepolitik (printversion, 1-sidet) 13627/17 

2 Åben Sammenfatning af arbejdsgruppens overordnede evaluering af 

veteran- og pårørendepolitikken 

73364/22 

3 Åben Erfaringsopsamling og evaluering af indsatser under Veteran- og 

pårørendepolitikken 

57595/22 

4 Åben Deltagere i arbejdsgruppen 74801/22 

5 Åben Forslag til nye indsatser 75170/22 

Anbefaling 
Forvaltningen anbefaler udvalget, 

at drøfte oplæggene. 

at drøfte og kommentere de foreløbige leverancer fra arbejdsgruppen. 

at sende sagen videre til drøftelse og kommentering af de foreløbige leverancer fra 

arbejdsgruppen. Sagen sendes til Udvalget for Social og Sundhed, Udvalget for Børn og 

Læring, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Kultur og Fritid. 

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 15-06-2022 

 
Fraværende: Jeremy Bo Pedersen 

 
Oplæggene blev drøftet og kommenteret. 
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Sagen sendes videre til Ældreråd, Udsatteråd, Handicapråd, Udvalget for Social og 

Sundhed, Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, 

Udvalget for Plan og Teknik samt Udvalget for Kultur og Fritid til drøftelse og 

kommentering af de foreløbige leverancer fra arbejdsgruppen.   

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-08-2022 

 
Fraværende: Ingen 

 
Udvalget drøftede og kommenterede de foreløbige leverancer fra arbejdsgruppen. 

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-08-2022 

 
Fraværende: Ingen 

 
Sarah Andersen var fraværende. 

 

Udvalget drøftede de foreløbige leverancer fra arbejdsgruppen. 

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 16-08-2022 

 
Fraværende: Ingen 

 
Udvalget drøftede og kommenterede de foreløbige leverancer fra arbejdsgruppen. 

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 18-08-2022 

 
Fraværende: Ingen 

 
Udvalget ser positivt på at det er en levende politik som Jobcentret kan bidrage positivt 

til via nøglepersonmedarbejdere, Code of Care-netværket, hotline-indgangen og de 

særlige muligheder for veteraner og job på særlige vilkår som en del af 

personalepolitikken. 

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-08-2022 

 
Fraværende: Ingen 

 
Drøftet 

 

Udvalget ønsker en temadrøftelse om boligsituationen for veteraner. 

Beslutning Ældrerådet den 25-08-2022 

 
Fraværende: Agnes Østergård Clausen, Ketty Bundgaard 

 
Ældrerådet drøftede de foreløbige leverancer fra arbejdsgruppen. 
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Beslutning Handicaprådet den 25-08-2022 

 
Fraværende: Heidi Bundgaard, Vibeke Stage 

 
Handicaprådet drøftede de foreløbige leverancer fra arbejdsgruppen. 

 

Handicaprådet ønsker gerne at få indskrevet i politikken, hvornår veteranerne kan 

modtage den ønskede hjælp. Selv flere år efter hjemsendelsen, kan der altid modtages 

den konkrete hjælp.  

Beslutning Udsatteråd den 29-08-2022 

 
Fraværende: Lene Falgreen, Keld Frank Nyland 

 
Udsatterådet er generelt meget opmærksomme på veteranindsatsen og Udsatterådet 

anerkender det brede felt i arbejdsgruppen, som er med til at sikre input til indsatsen fra 

flere forskellige vinkler.  

Udsatterådet glæder sig meget til ansættelse af den kommende Peer 2 Peer 

medarbejder, til styrkelse af den ”hands on” indsats med veteraner og pårørende.  

Udsatterådet ser afgjort en styrkelse i de nye tiltag - herunder forslag til en lidt oftere 

mødefrekvens og på sigt den iværksatte revurdering af strategien.  
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38.  Mødeplan 2023 
Dok.nr.: 28694 
Sagsid.: 22/783 
Initialer: caho 
Åben sag 

 

Sagsfremstilling 
Møder i 2023 (kl. 14.30-16.00): 

 

D. 30. januar 

D. 6. marts 

D. 3. april 

D. 24. april (dagsorden kommer senere ud) 

D. 22. maj (dagsorden kommer senere ud) 

D. 26. juni 

D. 4. september (kl. 14.00-15.30, grundet Byrådsmøde) 

D. 2. oktober 

D. 23. oktober 

D. 27. november 

D. 18. december (dagsorden kommer senere ud) 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 
Ingen 

Retsgrundlag 
Kommunalfuldmagten 

Økonomi 
Ingen 

Høring 
Ingen 

Anbefaling 
Forvaltningen anbefaler, 

at mødeplanen 2023 godkendes 

Beslutning Udsatteråd den 29-08-2022 

 
Fraværende: Lene Falgreen, Keld Frank Nyland 

 
Udsatterådet godkendte mødeplanen. 
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39.  Høring af forslag til budget 2023 
Dok.nr.: 28841 
Sagsid.: 22/783 
Initialer: caho 
Åben sag 

 

Sagsfremstilling 
Byrådet er i fuld gang med budgetlægningen til budget 2023.  

 

I foråret har fagudvalgene udarbejdet forslag til et omprioriteringskatalog, som eventuelt 

kan komme i spil, hvis budgetterne kommer under pres. Kataloget giver samtidig også 

det nye byråd mulighed for politiske omprioriteringer. 

 

Fagudvalgene har desuden også udarbejdet nye drifts- og anlægsforslag, som kan indgå i 

de kommende budgetforhandlinger til budget 2023.  

 

Forslagene fra fagudvalgene til budget 2023 sendes hermed i høring til 

høringsberettigede organisationer, råd, bestyrelser, nævn og MED-udvalg.  

 

Der er frist for indsendelse af høringssvar den 1. september kl. 15.00 via 

høringsportalen på Varde Kommunes hjemmeside.  

 

Den 15.-16. september skal partierne på et budgetseminar, hvor der skal forhandles om 

en endelig aftale omkring budget 2023-2026.  

 

Vedhæftet er det materiale, som indgår i høringsprocessen: 

• Oversigt med forslag og tilhørende beskrivelser fra fagudvalgene, herunder 

omprioriteringskataloget, nye driftsønsker og modsvarende finansieringsforslag, 

samt nye anlægsønsker.   

 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 
Ingen 

Retsgrundlag 
Kommunalfuldmagten 

Økonomi 
Ingen 

Høring 
Ingen 

Bilag: 
1 Åben Forslag til budget 2023-2026 106226/22 
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Anbefaling 
Forvaltningen anbefaler,  

at der indsendes høringssvar til budgetforhandlingerne senest den 1. september kl. 15. 

Beslutning Udsatteråd den 29-08-2022 

 
Fraværende: Lene Falgreen, Keld Frank Nyland 

 
Udsatterådet har med interesse læst forslagene fra fagudvalgene til budget 2023 og har 

specifikt bemærkninger til O43 og A24. 

 

Ad. O43: Udsatterådet finder det bekymrende at nedbringe udgifter til kørsel i 

Vejledningen med de foreslåede 10%. Reduktionen vurderes primært at ramme de 

borgere som i forvejen er mest udsatte og sårbare. Mange i denne gruppe vil ikke kunne 

eller have mulighed for, at transportere sig frem til støttecentrene. Enten grundet 

borgerens fysiske eller psykiske udfordringer eller ud fra et økonomisk perspektiv i 

relation til eget køretøj eller offentlig transport. Endelig vil der også være borgere som vil 

have svært ved at lade sig transportere med en ”vildt fremmed”. 

Øget fokus på udbetaling af kørselsgodtgørelse og koordinering af kørsel vil uden tvivl 

have en effekt, men den ubekendte faktor er øgede driftsomkostninger til vedligeholdelse 

og brændstof.  

 

Ad. A24: Udsatterådet har gennem de seneste to år haft stor fokus på mulighederne for, 

at etablere boliger i Varde Kommune som kan rumme de borgere som har svært ved, at 

indpasse sig i traditionelt boligbyggeri. Udsatterådet er enig i Forvaltningens vurdering 

omkring placering, der er afskærmet fra anden byggeri, men også den politiske 

bevågenhed omkring behovet for sådanne boligtilbud. Det er Udsatterådets vurdering, at 

behovet nu og her er stort, men desværre også stigende over tid. Udsatterådet har ikke 

specifik indsigt i den økonomiske side af sagen. Dog vurderes anskaffelsessummen at 

være i den høje ende ud fra en betragtning om boligforeningers ejerforhold. Ud fra 

forslaget ser det ud til, at der ikke ”sker noget” før i 2025. Det er efter Udsatterådets 

vurdering et alt for langt tidsperspektiv.  
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40.  Gensidig orientering 
Dok.nr.: 28838 
Sagsid.: 22/783 
Initialer: caho 
Åben sag 

 

Sagsfremstilling 
Orientering v/formanden 

- Velkommen til Lilian Bertelsen 

 

Orientering v/næstformanden 

- Den koordinerende frivillige indsat i forhold til ukrainerne 

- Informøde i forhold til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen 

 

Orientering v/medlemmerne 

- Aftalen om en ny hovedlov, der sikrer en mere enkel og sammenhængende indsats 

over for udsatte mennesker.  

 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 
Ingen 

Retsgrundlag 
Kommunalfuldmagten 

Økonomi 
Ingen 

Høring 
Ingen 

Anbefaling 
Forvaltningen anbefaler, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Udsatteråd den 29-08-2022 

 
Fraværende: Lene Falgreen, Keld Frank Nyland 

 
Orientering v/formanden 

- Der er Landspanelmøde d. 28. oktober i Odense. 

 

- Drikkeskuret 

Om 2-3 uger så skulle den gerne være revet væk. 

 

- March mod ensomhed 

Den 14. oktober skal Patrick Cakirli vandre 19,2 kilometer fra Varde Rådhus til Esbjerg 
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Rådhus, men for at komme frem har han brug for din hjælp. Patrick må nemlig ikke gå, 

hvis han ikke har følgeskab - ellers skal han stå stille. På den måde bliver hans vandring 

symbol på vigtigheden af fællesskab og social ansvarlighed i kampen mod ensomhed. 

Se på Facebook: March mod Ensomhed 22-Varde 

 

 

Orientering v/næstformanden 

- Den koordinerende frivillige indsat i forhold til ukrainerne. 

Der er blevet afholdt koordineringsmøde i sidste uge. De frivillige som deltog, er blandt 

andet dem der yder en indsats i F.eks. Varde, Ølgod, Ansager, Agerbæk, Billum m.m. 

Den frivillige indsats virker i hele kommunen og der er fortsat et stort behov. 

 

 

- Projekt: ”voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen”. 

Der er afholdt informationsmøde og flere frivillige har tilmeldt sig og kommer nu på 

kurser for at blive klædt på til at hjælpe voksne med senfølger. Tilbuddet forventes at 

kunne starte op i efteråret. 

 

 

Orientering v/medlemmerne 

 

Mai-Britt 

- Dalgashus  

Der laves hos Dalgashus i forhold til at cafeen bliver brugerdrevet. Det vil sige at det er 

frivillige som driver cafeen fremadrettet-  

 

- §82 

Der laves en prøvehandling på §82, hvor borgerne får direkte indgang til tilbuddet via 

Dalgashus. Det vil sige der ikke behøves en udredning først 

 

Thomas 

KFUM oplever mange der er presset på økonomien og herunder transportmuligheder. 

Mange kommer ind for at få varmt mad hos KFUM. 

 

- Krigen i Ukraine 

KFUM forbereder sig på, at der kan komme mange veteraner hjem efter at krigen i 

Ukraine er overstået.  

 

Ulla: 

Den ukrainske cafe på Paraplyen er ved at blive afviklet. De oplever ikke at ukrainerne er 

så hårdt ramt længere som tilbage i marts. 

Der afholdes i stedet fællesspisning for 8 personer om tirsdagen. 

Ukrainerne vil rigtig gerne deltage og er interesseret i at snakke med andre. Nogle 

deltager også i den kreative gruppe som afholdes en gang i ugen. 

 

Ulla er inviteret til provst møde.  

På mødet drøftes der om der kan gøres noget for de udsatte ude i oplandet – de små 

byer. 

Præsterne kender ofte alle beboerne i de små byer og kan dermed være med til at oplyse 

om hvem der kunne have behov for en form for hjælp. 
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Bilagsliste 
 

35.  Godkendelse af referat 

   1.  Referat fra d. 27-06-2022 (103294/22)  
 

 
37.  Høring - Veteran og pårørendepolitikken 

   

1.  Veteran- og pårørendepolitik (printversion, 1-sidet) (13627/17)  

2.  Sammenfatning af arbejdsgruppens overordnede evaluering af veteran- og 

pårørendepolitikken (73364/22)  

3.  Erfaringsopsamling og evaluering af indsatser under Veteran- og pårørendepolitikken 

(57595/22)  

4.  Deltagere i arbejdsgruppen (74801/22)  

5.  Forslag til nye indsatser (75170/22)  
 

 
39.  Høring af forslag til budget 2023 

   1.  Forslag til budget 2023-2026 (106226/22)  
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Underskriftsblad  
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