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Udsatteråd 

Mødedato: Mandag den 26. september 2022 

Mødetidspunkt: 12:00 - 16:00 

Mødested: FLUGT - Refugee Museum of Denmark 

Deltagere: Tina Paetau, Poul Hjorth, Thomas Jakobsen, Claus Dixen 
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Fraværende: Ulla Verman, Keld Frank Nyland, Kent Ager 

Referent: Camilla Hoelgaard 

 

 

  



 

Udsatteråd 26-09-2022 

 

 Side 81 

Indholdsfortegnelse 

 

 Side 

 

41.  Godkendelse af dagsorden ............................................................................ 82 

42.  Godkendelse af referat ................................................................................. 83 

43.  De gode historier ......................................................................................... 84 

44.  Orientering - Regeringens evaluering af specialområdet ................................... 85 

45.  Orientering - Revidering af Samarbejdsaftale om behandling af PTSD ................ 87 

46.  Gensidig orientering ..................................................................................... 89 

Bilagsliste ........................................................................................................... 91 

Underskriftsblad .................................................................................................. 92 
 



 

Udsatteråd 26-09-2022 

 

 Side 82 

41.  Godkendelse af dagsorden 
Dok.nr.: 29050 
Sagsid.:  

Initialer: caho 
Åben sag 

 

Beslutning Udsatteråd den 26-09-2022 

 
Fraværende: Keld Frank Nyland, Ulla Verman, Kent Ager 

 
Godkendt 
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42.  Godkendelse af referat 
Dok.nr.: 29051 
Sagsid.: 22/783 
Initialer: caho 
Åben sag 

 

Bilag: 
1 Åben Referat fra d. 29. august 2022 116662/22 

Beslutning Udsatteråd den 26-09-2022 

 
Fraværende: Keld Frank Nyland, Ulla Verman, Kent Ager 

 
Godkendt 
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43.  De gode historier 
Dok.nr.: 29052 
Sagsid.: 22/783 
Initialer: caho 
Åben sag 

 

Anbefaling 
Forvaltingen 

Beslutning Udsatteråd den 26-09-2022 

 
Fraværende: Keld Frank Nyland, Ulla Verman, Kent Ager 

 
Drikkeskuret: 

Drikkeskuret er endelig kommet væk.  

 

Lene:  

Der blev afholdt det første arrangement på Varde Bibliotek d. 14. september, hvor Helle 

Cleo Borrowman holdte foredrag. Der var godt besøgt.   
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44.  Orientering - Regeringens evaluering af specialområdet 
Dok.nr.: 29049 
Sagsid.: 22/6476 
Initialer: sasc 
Åben sag 

 

Sagsfremstilling 
Regeringen igangsatte i sommeren 2020 en afdækning af tilbud, målgrupper og den 

strukturelle opbygning af det specialiserede socialområde. Dette arbejde er nu afsluttet 

med Afrapportering af evalueringen af det specialiserede socialområde. 

 

Baggrunden for evalueringen har bl.a. været en bekymring for, om der ved nedlæggelse 

af amterne er sket en afspecialisering af området. Desuden var der fra Regeringens side 

et ønske om at højne kvaliteten på det specialiserede socialområde og styrke 

retssikkerheden for borgerne. 

 

Bilag Afrapportering af evalueringen af det specialiserede socialområde samler en række 

delanalyser af området og består således af en række selvstændige rapporter og notater. 

Der er derfor heller ikke nogen samlet konklusion på evalueringen. I forhold til 

afspecialisering konkluderer rapporten dog, at der ikke er noget der tyder på, at der er 

sket en afspecialsiering af det specialiserede socialområde siden kommunalreformen.  

 

Afrapporteringen består primært af to spor. For det første er der en del analyser, som 

afdækker det specialiserede socialområdes praksis og udbredelse. Dernæst har 

Socialstyrelsen udviklet en model for udarbejdelse af specialebeskrivelser, som 

præsenteres i slutningen af rapporten. 

Forvaltningens vurdering 
Det er forvaltningens vurdering, at Afrapportering af evalueringen af det specialiserede 

socialområde giver et godt overblik over specialområdet i dag. Desuden peger 

evalueringen på, at der ikke er sket en afspecialisering af området, og at der i dag er en 

høj faglig kvalitet på det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne.   

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 
Ingen 

Retsgrundlag 
Kommunalfuldmagten 

Økonomi 
Ingen 

Høring 
Ingen 

Bilag: 
1 Åben Regeringens evaluering af specialområdet - sammenfatning 72798/22 



 

Udsatteråd 26-09-2022 

 

 Side 86 

2 Åben Regeringens Evaluering specialiserede socialområde afrapportering 

med bilag.pdf 

72794/22 

Anbefaling 
Forvaltningen anbefaler, 

at orienteringen tages til efterretning 

at sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet. 

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-09-2022 

 
Fraværende: Ingen 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

Beslutning Udsatteråd den 26-09-2022 

 
Fraværende: Keld Frank Nyland, Ulla Verman, Kent Ager 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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45.  Orientering - Revidering af Samarbejdsaftale om behandling 
af PTSD 

Dok.nr.: 29093 
Sagsid.: 22/9402 
Initialer: samo 
Åben sag 

 

Sagsfremstilling 
Region Syddanmark og de 22 Syddanske kommuner indgik i 2011 en samarbejdsaftale 

om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner med PTSD. Den aftale er nu evalueret og 

revideret. 

 

Der er sket meget på området, siden den første samarbejdsaftale, herunder nye 

regionale funktioner på PTSD-området, jf. Sundhedsstyrelsens specialeplan, 

Veterancentret, der udmønter Folketingets Veteranpolitik nationalt, tilbud i Forsvaret og 

pakkeforløb for PTSD i Psykiatrien.  

Varde Kommune har i perioden vedtaget en Veteran- og pårørendepolitik. Den nye 

samarbejdsaftale er vedlagt til orientering. 

 

Målgruppen i samarbejdsaftalen er afgrænset til at omfatte tre grupper af borgere over 

18 år: - Flygtninge med PTSD 

- Veteraner med PTSD 

- Øvrige borgere med arbejdsrelateret PTSD.  

 

Samarbejdsaftalen sætter rammen for det tværsektorielle samarbejde om målgruppen. 

Dette sker gennem en række anbefalinger og beskrivelser af et forpligtende samarbejde. 

Aftalen fokuserer i den forbindelse på kontaktpunkter hos de enkelte aktører, 

koordination og gensidig forpligtelse til samarbejde. 

Der er ikke egentlige nye opgaver for kommunen i aftalen, men rammerne omkring det 

forpligtende samarbejde er blevet tydeliggjort. 

Forvaltningens vurdering 
Forvaltningen vurderer, at samarbejdsaftalen er en god ramme for det fortsatte 

tværsektorielle samarbejde omkring behandling til borgere med PTSD. 

 

Samarbejdsaftalen giver anledning til at vi internt i kommunen på tværs af fagområderne 

drøfter de eksisterende samarbejdsrelationer omkring løsningen af de kommunale 

opgaver, hvorved vi kvalitetssikrer og efter behov justerer vores praksis på området. 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 
Samarbejdsaftalen understøtter kommunens Veteran- og pårørendepolitik. 

Retsgrundlag 
Kommunalfuldmagten 

Sundhedsloven 

Serviceloven 

Økonomi 
Ingen 
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Høring 
Ingen 

Bilag: 
1 Åben Samarbejdsaftale borgere med ptsd 109130/22 

Anbefaling 
Forvaltningen anbefaler, 

at orienteringen tages til efterretning 

at sagens sendes til orientering ved Udsatterådet og Udvalget for Arbejdsmarked og 

Integration. 

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-09-2022 

 
Fraværende: Ingen 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

Beslutning Udsatteråd den 26-09-2022 

 
Fraværende: Keld Frank Nyland, Ulla Verman, Kent Ager 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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46.  Gensidig orientering 
Dok.nr.: 29053 
Sagsid.: 22/783 
Initialer: caho 
Åben sag 

 

Sagsfremstilling 
Orientering v/formanden 

- borgermøde om Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik. 

- Budget 2023-2026 

- Landspanelmødet d. 28. oktober i Odense 

- March mod Ensomhed d. 14. oktober 

 

 

Orientering v/næstformanden 

 

 

Orientering v/medlemmerne 

- Lene Falgreen 

Besøg af Helle Cleo Borroman fra Landforeningen Spor i Udsatterådet. 

 

- Mai-Britt 

De hjemløses Venner - Esbjerg  

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 26-09-2022 

 
Fraværende: Keld Frank Nyland, Ulla Verman, Kent Ager 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Borgermøde om Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik 

Det var en fin efterrmiddag på Rådhuset med gode drøftelser og fortællinger i løbet af 

dagen.  

 

Budget 2023-2026 

D. 15.-16. september blev der afholdt budgetseminar for Byrådet, hvor budget 2023 blev 

vedtaget. 

Der er fundet midler til Peer medarbejder til veteraner indtil 2026 og afsat midler til 

opførelsen af skæve boliger. 

 

Landspanelmødet d. 28. oktober i Odense 

Meld ind til Camilla om I ønsker at deltage. 

 

March mod Ensomhed d. 14. oktober 

Meld ind til Camilla om I ønsker at deltage. 

 

Projekt ”Voksne med senefølger efter seksuelle overgreb i barndommen” starter op fra d. 

3. oktober, hvor borgere og pårørende kan begynde at modtage hjælp og vejledning.  

 

De hjemløses Venner - Esbjerg  

De hjemløses Venner har henvendt sig, da de modtager flere og flere forespørgseler fra 

Varde borgere.  

Mai-Britt og Gitte Petersen afholder et møde med dem, for at skabe sig et overblik over 

hvor mange henvendelser der er tale om og hvad de indeholder. 

Calsu Dixen vil gerne deltage til dette møde. 

 

Bådprojekt 

Bådene tages op inden længe for at blive gjort klar til næste år. 

Bådene er forsat godt besøgt hver tirsdag.  
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Bilagsliste 
 

42.  Godkendelse af referat 

   1.  Referat fra d. 29. august 2022 (116662/22)  
 

 
44.  Orientering - Regeringens evaluering af specialområdet 

   
1.  Regeringens evaluering af specialområdet - sammenfatning (72798/22)  

2.  Regeringens Evaluering specialiserede socialområde afrapportering med bilag.pdf 

(72794/22)  
 

 
45.  Orientering - Revidering af Samarbejdsaftale om behandling af PTSD 

   1.  Samarbejdsaftale borgere med ptsd (109130/22)  
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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 
 

 

  


