
  

 

 

 

 

Referat 
 

fra 

Udsatteråd 

Mødedato: Mandag den 24. oktober 2022 

Mødetidspunkt: 14:30 - 16:00 

Mødested: Mødelokale 5 - Skallingen, Bytoften 

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

Pedersen, Lene Falgreen 

Fraværende: Keld Frank Nyland, Kent Ager 

Referent: Camilla Hoelgaard 
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47.  Godkendelse af dagsorden 
Dok.nr.: 29247 
Sagsid.:  

Initialer: caho 
Åben sag 

 

Beslutning Udsatteråd den 24-10-2022 

 
Fraværende: Kent Ager, Keld Frank Nyland 

 
Godkendt 
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48.  Godkendelse af referat 
Dok.nr.: 29249 
Sagsid.: 22/783 
Initialer: caho 
Åben sag 

 

Bilag: 
1 Åben Referat - d. 26-09-2022 137999/22 

Anbefaling 
Forvaltningen anbefaler, 

at referatet godkendes. 

Beslutning Udsatteråd den 24-10-2022 

 
Fraværende: Kent Ager, Keld Frank Nyland 

 
Godkendt 
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49.  De gode historier 
Dok.nr.: 29250 
Sagsid.: 22/783 
Initialer: caho 
Åben sag 

 

Anbefaling 
Forvaltningen anbefaler, 

at orienteringen tages til efterretning 

Beslutning Udsatteråd den 24-10-2022 

 
Fraværende: Kent Ager, Keld Frank Nyland 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Ulla 

- Bænkeprojekt: 

Projektet har været i ca. 3 uger og det har fungeret, man overvejer derfor om det skal 

fortsætte vinteren over.  

 

Mai-britt  

- Samarbejdspartner arrangement: 

Det gav meget for personalet, at blive informeret om hvad der foregår på Paraplyen og i 

Frivillighuset, og hvordan man kan supplere hinanden.  

 

Lene 

- Projekt SPOR: 

Lokalafdelingen er blevet en realitet, og der er frivillige nok til at kunne køre det. 
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50.  Disponering af midler til bekæmpelse af ensomhed, tab af 
livsmod, sorg og selvmord blandt ældre 

Dok.nr.: 29252 
Sagsid.: 18/3475 
Initialer: chrb 
Åben sag 

 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med finansloven for 2019, blev kommunerne tildelt midler til bekæmpelse af 

ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre. Midlerne overføres via 

bloktilskuddet, hvilket betyder at kommune frit kan disponere over dem.  

 

Midlerne er indtil videre blevet anvendt til andre formål, da vurderingen har været, at 

Varde Kommune via forskellige eksisterende indsatser allerede understøtter formålet 

tilstrækkeligt i overensstemmelse med puljens formål. Midlerne er i første omgang blevet 

overført, og senere blevet anvendt til at dække merudgifter i forbindelse med Covid-19.  

 

Siden 2021 har de dækket driftsudgifter for Sundhedshuset, og der indstilles til at 

midlerne derudover, fra og med 2023, permanent tilgodeser følgende formål: 

 

- Fællesskabsbrobyggeren 

- Boblberg  

- March mod ensomhed  

- Folkebevægelsen mod Ensomhed  

- Det frivillige engagement på plejecentre  

 

Indsatserne er beskrevet i bilaget ”Forslag til disponering af midler til bekæmpelse af 

ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre.” 

Forvaltningens vurdering 
De indstillede tiltag, vil have mulighed for at fortsætte eller blive igangsat, hvis 

de indstilles til permanent finansiering fra midlerne. Der er tale om tiltag som vurderes at 

være, eller have potentiale til at udgøre, en væsentlig forebyggende effekt i forhold til 

ensomhed blandt ældre. 

Plejecentrene har mistet mange frivillige under Covid-19, of vurderingen er, at flere 

ældre i eget hjem har mistet kontakten til fællesskaber under covid-19. Der er derfor 

større behov for tiltagene, end det tidligere har været tilfældet. 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 
Tiltagene understøtter det gode hverdagsliv, og prioriteringen af frivillighed og 

forebyggelse. 

Retsgrundlag 
Kommunalfuldmagten 

Økonomi 
Det samlede budget udgjorde for 2023 i alt 1.065.000 kr., hvoraf 450.000 kr. permanent 

er overført til Ejendomscenteret til driftsudgifter i Sundhedshuset, jfr. Byrådets 

beslutning af 12. januar 2021.  
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Fra og med 2023, foreslås restbudgettet på 615.000 kr. anvendt til følgende formål: 

 

Boblberg - licens 96.212 kr. 

Folkebevægelsen mod Ensomhed, medlemskab og fællesspisningsaktiviteter 12.000 kr. 

March mod Ensomhed 15.000 kr. 

Fællesskabsbrobygger – løn og kørsel 295.000 kr. 

Understøttelse af den frivillige indsats på plejecentre 196.788 kr.  

I alt 615.000 kr. 

 

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger. 

 

Høring 
Ingen 

Bilag: 
1 Åben Borgerfortællinger Fællesskabsklippekortet.pdf 124058/22 

2 Åben Forslag til disponering af midler til bekæmpelse af ensomhed og 

tabt livsmod blandt ældre 

126847/22 

Anbefaling 
Forvaltningen anbefaler, 

at de anviste midler prioriteres som anvist til ensomhedsforebyggende tiltag 

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet 

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-10-2022 

 
Fraværende: Sarah Andersen 

 
Udvalget godkendte anbefalingen. 

Beslutning Udsatteråd den 24-10-2022 

 
Fraværende: Kent Ager, Keld Frank Nyland 

 
Orienteringen blev taget til efterretning.  

 

Udsatterådet satte spørgsmål ved, at man i 2021 havde anvendt midlerne til at dække 

driftsudgifter i Sundhedshuset. Anvendelse af restbudgettet giver god mening. 

Udsatterådet vil gerne at tallene vedr. Boblberg undersøges nærmere.  
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51.  Gensidig orientering 
Dok.nr.: 29248 
Sagsid.: 22/783 
Initialer: caho 
Åben sag 

 

Sagsfremstilling 
Orientering v/formanden 

- Besøg hos Boulevard Kvarteret 

 

Orientering v/næstformanden 

- Opgørelse over økonomien for Udsatterådet 

- Status fra Gadeteamet  

 

Orientering v/medlemmerne 

- Hjælp fra kommunen for de udsatte v/Mai-Britt 

- Peer-medarbejder 

 

 

Anbefaling 
Forvaltningen anbefaler, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Udsatteråd den 24-10-2022 

 
Fraværende: Kent Ager, Keld Frank Nyland 

 
Orienteringen blev taget til efterretning 

 

Besøg hos Boulevard Kvarteret 

Byrådet har været ude og blive orienteret omkring helhedsplanen og demografien i 

kvarteret. Det var en god ide at invitere dem med.  

 

 

Social taskforce  

Bred drøftelse omkring behovet for en social TF. Udsatterådet anbefaler at der snarest 

muligt oprettes en taskforce, som kan tage sig af de mere lavpraktiske ting under 

energikrisen.  

Der skal laves et oplæg fra Udsatterådet til Udvalget for Social og Sundhed omkring 

hvordan sådan en taskforce kunne fungere.  

 

Sankning træ  

Udsatterådet ønsker at der åbnes op for, at de mest udsatte (og ramte) borgere, kan få 

mulighed for, at sanke træ i kommunens plantager/skove. Tilbuddet vil kunne være en 

økonomisk håndsrækning til de mest udsatte borgere som er hårdest ramt af 

energikrisen. Der skal hurtigst muligt laves en forespørgsel ved Vej og Park.   

 

Opgørelse over økonomien for Udsatterådet 
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Der er to beløb, som skal bruges. 

- Midler til bruge i selve Udsatterådet 

- Udsattepuljen   

 

Beskriv venligst også hvad der er indestående på de to konti. 

 

Status fra Gadeteamet  

Folk er presset på økonomien og er opgivende. Det er for uoverskueligt at skulle søge 

enkeltydelser og finde den dokumentation som er nødvendig for at kunne søge.  

 

Hjælp fra kommunen for de udsatte v/Mai-Britt 

Der er en indgang til Borgerservice, hvilket gør det lidt lettere at søge hjælp, men det 

store dokumentationskrav er stadig et problem.  

De pårørende er begyndt at røre på sig og har ikke længere råd til at hjælpe økonomisk 

længere.  

 

Peer-medarbejder 

Kim Meyer er blevet ansat. Han er tidligere selv været udsendt, men har også været 

pårørende, så han har begge vinkler.  

Kim inviteres med til udsatterådsmøde, hvor han kan præsentere sig selv.  
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Bilagsliste 
 

48.  Godkendelse af referat 

   1.  Referat - d. 26-09-2022 (137999/22)  
 

 
50.  Disponering af midler til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt 

ældre 

   
1.  Borgerfortællinger Fællesskabsklippekortet.pdf (124058/22)  

2.  Forslag til disponering af midler til bekæmpelse af ensomhed og tabt livsmod blandt 

ældre (126847/22)  
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Underskriftsblad  
 

 
Tina Paetau 

 

 
Ulla Verman 

 

 
Claus Dixen Møller 

 

 
Heidi Bundgaard 

 

 
Mai-Britt Pedersen 
 

 
 

 
Poul Hjorth 

 

 
Thomas Jakobsen 

 

 
Keld Frank Nyland 

 

 
Kent Ager 

 

 
Lene Falgreen 
 

 

  


