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Deltager Claus Dixen   fsaf 

Deltager Kent Ager   fsaf 

Deltager Lene Falgreen   fsaf 

Deltager Mai-Britt Pedersen   fsaf 

Deltager Thomas Jakobsen   fsaf 

Deltager Ulla Verman   fsaf 

Deltager Maiken Godtfredsen   fsaf 

Fraværende Heidi Bundgaard   Ordinært møde 
 
 

 
Fraværende Keld Nyland   Ordinært møde 

 
 

 
Fraværende Poul Hjort   Ordinært møde 

 
 

 
Fraværende Tina Paetau   Ordinært møde 
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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden  
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2022-24134 

Sagsbh. Camilla Hoelgaard (caho) 

 

Sagsfremstilling 

Skriv sagsfremstillingen 

 

Forvaltningens vurdering 

Ingen 
 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 

Ingen 
 

Retsgrundlag 

Kommunalfuldmagten 

 

Økonomi 

Ingen 

 

Høring 

Ingen 

 

Anbefaling 

Forvaltningen anbefaler, 

at dagsorden godkendes. 

 

Beslutning 

 

 

Fraværende 

Heidi Bundgaard 

Keld Nyland 

Poul Hjort 

Tina Paetau 

. 

 

Godkendt. 

 

 

Tidligere beslutninger 

. 

 
Bilag 

. 
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2 (Åben) Godkendelse af referat 
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2022-24134 

Sagsbh. Camilla Hoelgaard (caho) 

 

Sagsfremstilling 

. 

 

Forvaltningens vurdering 

Ingen 
 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 

Ingen 
 

Retsgrundlag 

Kommunalfuldmagten 

 

Økonomi 

Ingen 

 

Høring 

Ingen 

 

Anbefaling 

Forvaltningen anbefaler, 

at referatet godkendes. 

 

Beslutning 

 

 

Fraværende 

Heidi Bundgaard 

Keld Nyland 

Poul Hjort 

Tina Paetau 

. 

 

Godkendt. 

 

 

Tidligere beslutninger 

. 

 
Bilag 

1. Referat - d. 21. november 2022 (1673333 - EMN-2022-24134) 
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3 (Åben) De gode historier  
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2022-24134 

Sagsbh. Camilla Hoelgaard (caho) 

 

Sagsfremstilling 

Maiken 

- Julefrokost og julehygge for socialt udsatte borgere. 

 

 

 

Forvaltningens vurdering 

Ingen 
 

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 

 

 

Fraværende 

Heidi Bundgaard 

Keld Nyland 

Poul Hjort 

Tina Paetau 

. 

 

 

 

Fraværende 

 

Heidi Bundgaard, Tina Paetau og Poul Hjort  

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Maiken: 

Julefrokosten for de udsatte borgere blev holdt på Frivillighuset og det var en stor succes. 

Det varede i 3 timer og der deltog 15 borgere I løbet af dagen. 

 

Thomas: 
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Familienetværket havde d. 13. december inviteret alle mødre og børn til en udsendt ned på 

Soldaterhjemmet. Der kom 14 kvinder og 16 børn. 

Det var en god dag, hvor der blev hygget og snakket på kryds og tværs. 

 

Lene: 

Grundet manglende regering har der ikke været handling i samarbejdet mellem Psykiatrien og SPOR. 

Dette er endelig kommet igang efter der er blevet dannet regering. 

 

Ulla: 

Paraplyen afholdte julefrokost d. 9. December og der kom 100 personer. Det var en dejlig dag med 

masse af hygge og samvær. 

 

Hjælp til de udsatte borgere: 

Det opleves at mange udsatte borgere ikke spørger efter hjælp, både økonomisk og praktisk. De klarer 

det selv, eller flere venner og familier er begyndt at træde til og hjælpe.  

Det opleves også at flere personer henvender sig til de frivillig organisationer for at tilbyde sin hjælp I 

forhold til udsatte borgere.  

 

Dalgas Hus: 

Der er åben mellem jul og nytår som det plejer, det er blot brugerdrevet I denne periode, da meget af 

personalet holder juleferie. 

 

Tidligere beslutninger 

. 

 
Bilag 

. 
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4 (Åben) Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2023-2026 
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2022-24616 

Sagsbh. Camilla Hoelgaard (caho) 

 

Sagsfremstilling 

Det er et lovkrav, at alle kommuner har en Sundhedsberedskabsplan, der er en delplan under 

kommunens Beredskabsplan. Formålet med Sundhedsberedskabsplanen er at sikre, at kommunen er i 

stand til at løse kerneopgaverne på Social-, Sundheds- og Ældreområdet i en beredskabssituation. 

Sundhedsberedskabsplanen skal endvidere sikre, at kommunen kan understøtte det regionale 

sundhedsvæsen ved beredskabshændelser fx større ulykker og ekstraordinære hændelser, f.eks. COVID-

19 eller brand på et plejehjem.   
  
Sundhedsberedskabsplanen skal tage udgangspunkt i den daglige drift og sikre en fleksibel tilpasning til 
beredskabshændelser, da de tiltag der iværksættes, altid skal tilpasses krisens alvorlighed.  

  

Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i;  
  

• Sundhedsstyrelsens Planlægning af sundhedsberedskab fra 2017, der beskriver det forventede 
indhold af kommuner og regioners sundhedsberedskabsplaner.  

• Region Syddanmarks Samarbejde med kommuner og praksissektoren, delplan 2, 2022 – bilag til 

regionens sundhedsberedskabsplan.  
• Erfaringer fra tidligere aktivering af Sundhedsberedskabet. I de senere år har planen været 

aktiveret i forbindelse med COVID-19 samt et tilfælde af lokal drikkevandsforurening.  
  
Varde Kommunes sundhedsberedskabsplan er udarbejdet i samarbejde med andre relevante kommunale 
afdelinger, herunder IT og det tekniske område. Planen har været i intern høring på Social-, Sundheds- 
og Ældreområdet. Derudover har beredskabschefen læst og kommenteret planen. Kommentarer og 

bemærkninger er indarbejdet i planen.  
  
Sundhedsberedskabsplanen består af:  

• Sundhedsberedskabsplanen, der overordnet beskriver organisering, ansvar og opgaver  
• Action cards, der beskriver mulige handlinger ved en række konkrete hændelser  

• Bilag med fx telefonlister, logbog o.l.   
  

Sundhedsberedskabsplanen skal revideres og godkendes i Byrådet mindst én gang i hver valgperiode.  
  
Enkelte dele af sundhedsberedskabsplanen afventer endelig udmeldinger fra Region eller nationale 
myndigheder. Sundhedsberedskabsplanen opdateres, når disse foreligger.  
  

 

 

Forvaltningens vurdering 
Det er forvaltningens vurdering, at Sundhedsberedskabsplanen understøtter og kvalitetssikrer 
sundhedsberedskabsplanlægningen i Varde Kommune og lever op til de formelle krav og vejledninger fra 
nationale myndigheder.   

 

 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 

Ingen 
 

Retsgrundlag 
Sundhedsloven §210.  
Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet nr. 971 af 28/6 2016.  

 

 

Økonomi 
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Ingen 

 

Høring 

Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet 

 

Anbefaling 
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,  
at Sundhedsberedskabsplanen 2023-2026 drøftes  

at Sundhedsberedskabsplanen 2023-2026 sendes i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og 
Udsatterådet  
at Sundhedsberedskabsplanen 2023-2026 godkendes hvis der ikke er kommet indsigelser fra høring.  

 

 

Beslutning 

 

 

Fraværende 

Heidi Bundgaard 

Keld Nyland 

Poul Hjort 

Tina Paetau 

. 

 

Udsatterådet har modtaget Sundhedsberedskabsplanen 2023 - 2026 i høring og haft mulighed for både 

at drøfte planen, men også mere specifikt, at få fremdraget de væsentligste overskrifter og konklusioner. 

Det er Udsatterådets vurdering, at beredskabsplanen er særdeles relevant og fyldestgørende, samt ikke 

mindst understøtter de formelle krav og vejledninger. Udsatterådet påskønner endvidere, at 

beredskabsplanen er et dynamisk dokument og som efterfølgende vil blive afprøvet (øvet). 

 

Tidligere beslutninger 

Udvalget for Social og Sundhed 

 den 13-12-2022 

   

 

 

Fraværende 

 

. 

 

Udvalget drøftede Sundhedsberedskabsplanen og godkendte anbefalingen. 

 

 

 
Bilag 

1. Action card 0 - alarmering af sundhedsberedskab (1053424 - EMN-2022-24616) 

2. Action card 1 - CBRNE hændelser (1053824 - EMN-2022-24616) 

3. Actioncard 2 - ekstreme vejrforhold (1053092 - EMN-2022-24616) 

4. Action Card 3 - Forsyningssvigt (1047744 - EMN-2022-24616) 

5. Action Card 4A - Forsyningssvigt - IT nedbrud. Sundhedskrisestab aktiveres ikke (1047162 - 

EMN-2022-24616) 

6. Action Card 4B - Forsyningssvigt - IT nedbrud. Sundhedskrisestab aktiveres (1047445 - EMN-

2022-24616) 

7. Action card 5 - Modtage ekstraordinært udskrevne patienter - sygeplejerske (1054588 - EMN-

2022-24616) 

8. Action card 6 - Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienten - sundhedskrisestaben 

(1054986 - EMN-2022-24616) 
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9. Action card 7 - Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter - Personale på Carolineparken 

(1055376 - EMN-2022-24616) 

10. Action card 8 - Evakuering af plejehjemsbeboere - sundhedskrisestaben (1055762 - EMN-2022-

24616) 

11. Action card 9 Pandemi (1056452 - EMN-2022-24616) 

12. Bilag 9 - mødelokaler (1048911 - EMN-2022-24616) 

13. Bilag 8 - handlinger ifm. Nexus nedbrud (1050051 - EMN-2022-24616) 

14. Bilag 6 - Personalekapacitet (1048526 - EMN-2022-24616) 

15. Bilag 7 - oversigt over praktiserende læger i Varde Kommune (1048339 - EMN-2022-24616) 

16. Bilag 10 Lokal handlingsplan i tilknytning til sundhedsberedskabsplanen (1050645 - EMN-2022-

24616) 

17. Bilag 3 Dagsorden for første møde i Sundhedskrisestaben og kriseledelsen (1049582 - EMN-

2022-24616) 

18. Bilag 2 - Telefonliste (1048743 - EMN-2022-24616) 

19. Bilag 5 Logbog (1049729 - EMN-2022-24616) 

20. Bilag 4 Dagsorden til møder i Sundhedskrisestaben (1049427 - EMN-2022-24616) 

21. Bilag 1: Scenarieanalyse 2023-2026 (1050344 - EMN-2022-24616) 

22. Sundhedsberedskabsplan 2023-2026 (1051850 - EMN-2022-24616) 
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5 (Åben) Socialt Taskforce 
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2022-24134 

Sagsbh. Camilla Hoelgaard (caho) 

 

Sagsfremstilling 

Social Taskforce: 

På sidste møde i Udsatterådet orienterede Heidi Bundgaard om det oplæg der var sendt til Borgmesteren 

og Kommunaldirektøren. 

 

Direktør Claus Fjeldgaard vil sammen med Kathrine og Søren give en orientering om Social Taskforce. 

 

Social Tandpleje: 

Det har tidligere været drøftet på møderne i Udsatterådet.  

 

Claus Fjeldgaard vil give en status på social tandpleje. 

 

 

Forvaltningens vurdering 

Ingen 
 

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 

 

 

Fraværende 

Heidi Bundgaard 

Keld Nyland 

Poul Hjort 

Tina Paetau 

. 

 

 

 

Fraværende 

 

Heidi Bundgaard, Tina Paetau og Poul Hjort  

 

Orienteringen blev taget til efterretning.  
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Social Taskforce: 

Kathrine og Søren orienterede om folderen. 

Efter jul og nytår vil der ske en bred markedsføring af folderen på de sociale medier og den vil blive 

placeret fysisk flere steder I kommunen. 

 

Udsatterådet foreslår blandt andet følgende steder: 

- Biblioteker 

- Bøgely 

- Præsterne 

 

Social tandpleje: 

Ansøgningsprocessen for at modtage social tandpleje er meget lang og drænede for borgerne.  

Der skal først ansøges om enkelt ydelser, dernæst laves en overslag på tænderne og så kan der ansøges 

om socialt tandpleje. 

 

Hvis borgerne bliver godkendt til socialt tandpleje, kan de ende med først at få en tidhos tandlægen 2-4 

mdr. Senere.  

 

Forvaltningen arbejder videre med: 

- Om selve ansøgningsprocessen kan forenkles så der skal indsende mindre dokumentaion og dermed 

forkorte processen. 

- Om social tandpleje kan leveres fra de private tandlæger. 

 

 

 

Tidligere beslutninger 

. 

 
Bilag 

. 
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6 (Åben) Gensidig orientering  
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2022-24134 

Sagsbh. Camilla Hoelgaard (caho) 

 

Sagsfremstilling 

Orientering v/formanden 

- Skæve boliger 

- Recovery Bulls 

- Styregruppe vedr. strategisk udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret 

 

Orientering v/næstformanden 

-   

 

Orientering v/medlemmerne 

-  

 

 

Forvaltningens vurdering 

Ingen 
 

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 

 

 

Fraværende 

Heidi Bundgaard 

Keld Nyland 

Poul Hjort 

Tina Paetau 

. 

 

 

 

Fraværende 

 

Heidi Bundgaard, Tina Paetau og Poul Hjort  
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Skæve boliger: 

Det er politisk besluttet at der skal etableres skæve boliger. 

Forvaltningen arbejder lige nu med at få klarlagt hvor disse kan placeres og hvorledes de skal bygges.  

 

Recovery Bulls:  

Udsatterådet vil gerne invitere Evan ind på et møde i 2023 og give en fortælling om Recovery Bulls.  

 

Styregruppe vedr. strategisk udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret 

Heidi er blevet en del styregruppen vedr. Udviklingsplanen for Boulevard-Kvarteret. 

 

Orientering v/næstformanden 

Ukraine: 

Indsatsen kører godt og gruppen er ved at blive mere intregreret.  

9. klasse fra Frello skolen har været rundt på forskellige frivillige og kommunale organisationer for at 

gøre noget for de udsatte borgere. 

 

Orientering v/medlemmerne 

Maiken Godtfredsen overtager pladsen som repræsentant fra de kommunale tilbud.  
Det er kun borgerrepræsentanterne der er valgt personligt og øvrige medlemmer er valgt i kraft af 

funktionen.  

 

Mad spild: 

D. 23. December deler Stop Spild Lokalt Varde overskudsmad ud på Trivselshuset. Dette er I samarbejde 

med flere lokale fødevarerbutikker.   

 

 

Udsatterådet drøftede kommende udflugter: 

- Skæve boliger i Kolding 

- Forsorgsmuseum i Svendborg 

 

Tidligere beslutninger 

. 

 
Bilag 

. 
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