
  

 

 

 

 

Referat 
 

til 

Udsatteråd 

Mødedato: Mandag den 21. november 2022 

Mødetidspunkt: 14:30 

Mødested: Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften 

Deltagere: Poul Hjorth, Ulla Verman, Claus Dixen Møller, Maiken 
Godtfredsen, Heidi Bundgaard, Kent Ager, Mai-Britt 

Pedersen, Lene Falgreen 

Fraværende: Thomas Jakobsen, Keld Nyland, Tina Paetau 

Referent: Camilla Hoelgaard 
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52.  Godkendelse af dagsorden 
Dok.nr.: 29418 
Sagsid.:  

Initialer: caho 
Åben sag 

 

Beslutning 

Godkendt 
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53.  Godkendelse af referat 
Dok.nr.: 29419 
Sagsid.: 22/783 
Initialer: caho 
Åben sag 

 

Bilag: 
1 Åben Referat - d. 24-10-2022 145896/22 

Anbefaling 
Forvaltningen anbefaler, 

at referatet godkendes. 

 

 

Beslutning 

Godkendt 
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54.  Orientering - Peer medarbejder til veteraner 
Dok.nr.: 29435 
Sagsid.: 22/783 
Initialer: caho 
Åben sag 

 

Sagsfremstilling 
Kim Meyer  er Varde Kommunes nye brobygger mellem veteraner, veteranfamilier og 

pårørende til veteraner og Varde Kommune. 

 

Kim vil indgå i Varde Kommunes eksisterende indsats for veteraner og pårørende – i tæt 

samarbejde med kommunens veterannøglepersoner, Forsvaret i Varde Kommune, 

Veterancenteret, KFUM’s Soldatermission, frivillige foreninger og alle øvrige aktører 

omkring veteraner og pårørende. Opgaven er at bygge bro ind i kommunen for de 

veteraner og pårørende, som ikke selv magter at bede om hjælp. Formålet er med andre 

ord at hjælpe flere til at tage imod hjælp. 

 

Kim vil præsentere sig selv på Udsatterådsmødet. 

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 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Kim orienterede om hvilken tilgang han har til mødet med veteranerne og hvordan det 

fremtidige samarbejde etableres med dem. 

 

Samarbejdet med Forsvaret, KFUM og diverse forvaltningsområder er forsat ved at blive 

etableret.  
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Hvis der er behov for at få kontakt til Kim Meyer, kan hans kontaktoplysninger findes på 

Varde Kommunes hjemmeside.  

 

Kim Meyer inviteres ind til et kommende møde i Udsatterådet for at give en opfølgning 

på hvordan det går.  
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55.  Takster for madservice samt huslejer for pleje og 
ældreboliger 2023 

Dok.nr.: 29441 
Sagsid.: 22/64 
Initialer: inus 
Åben sag 

 

Sagsfremstilling 
På Social- og Sundhedsudvalgets område opkræves der brugerbetaling og takster hos 

borgere. Taksterne fastsættes på grundlag af det vedtagne budget og i 

overensstemmelse med gældende lovgivning indenfor de forskellige områder.  

Takster, der opkræves hos borgerne, offentliggøres på Varde kommunes hjemmeside. 

 

Godkendelse af takster på madservice og øvrige serviceydelser 

Betalingen for madservice i eget hjem kan maksimalt fastsættes til kommunens 

anskaffelsespris eller den maksimale takst, som hvert år fastsættes af ministeriet, og 

som for 2023 udgør 59 kr. for et hovedmåltid. Da Varde kommunes anskaffelsespris for 

en almindelig hovedret ligger over den maksimale egenbetaling, fastsættes 

egenbetalingen til den maksimale egenbetaling udmeldt af ministeriet. 

 

Borgere som ønsker madservice i eget hjem fra en anden leverandør end Det Danske 

Madhus kan visiteres til et fritvalgsbevis. Værdien af et fritvalgsbevis fastsættes til 

anskaffelsesprisen for en normal hovedret hos Det Danske Madhus eller til maksimal 

egenbetaling. 

 

For beboere i pleje- og ældreboligcentre gælder, at egenbetalingen for fuld forplejning 

maksimalt må udgøre ministeriets maksimumpris, som i 2023 udgør 3.985 kr. pr. 

måned. 

 

De øvrige takster for beboere i pleje- og ældreboligcentre og i midlertidige pladser er 

fremskrevet med KL’s gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning, som for 2023 udgør 

2,5%. 

 

Taksterne for beboerne på det specialiserede område er fremskrevet med de samme 

procenter som for beboerne i pleje- og ældreboligcentre. Her er der endvidere beregnet 

en reduceret kosttakst, for de beboere der deltager i fremstilling af måltiderne. For 

Lunden og Samstyrken er der beregnet servicepakker, som dækker fællesudgifter. 

 

Godkendelse af husleje i kommunale pleje- og ældreboliger 

Huslejen i kommunale almene pleje- og ældreboliger fastsættes i henhold til lov om leje 

af almene boliger. Der er for samtlige afdelinger udarbejdet budgetter, og der har været 

indkaldt til afdelingsmøder for beboerne, for gennemgang af regnskab 2021 og budget 

2023. Der har ikke været bemærkninger vedr. huslejeændringerne. Mange af beboerne 

modtager boligydelse, som i betydeligt omfang bidrager til nedsættelse af huslejen. 

Økonomien for den enkelte boligafdeling skal hvile i sig selv.  

 

Chef Maiken Schmiegelow og økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens 

behandling på mødet i Udvalget for Social og Sundhed.  
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Forvaltningens vurdering 
Det er forvaltningens vurdering, af det fremlagte forslag til takster er i overensstemmelse 

med gældende regler om takstfastsættelse samt det godkendte budget. 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 
Ingen 

Retsgrundlag 
Lov om Social Service og Lov om Almene boliger. 

Økonomi 
- 

Høring 
Ingen 

Bilag: 
1 Åben Takster på madservice og servicepakker 2023 143741/22 

2 Åben Husleje Ældre- og plejeboliger 2023 146248/22 

Anbefaling 
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, 

at takster for 2023 for madservice og servicepakker på ældreområdet og det 

specialiserede voksenområde godkendes, 

at huslejer for 2023 godkendes, og 

at sagen sendes til orientering hos Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.  

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-11-2022 

 
Fraværende: Kent Ager 

 
Udvalget godkendte anbefalingen. 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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56.  Kommissorium for Ældre- og værdighedspolitikken 
Dok.nr.: 29440 
Sagsid.: 22/14746 
Initialer: hbil 
Åben sag 

 

Sagsfremstilling 
Byrådet godkendte d. 11. januar 2022 styringsgrundlaget, der viser hvordan vi kommer 

fra kommunens vision til konkrete handlinger over for borgerne. Styringsgrundlaget giver 

et overblik over, hvilke dokumenter (vision, byrådsgrundlag, politikker, strategier og 

handleplaner) der skal udarbejdes i forhold til den politiske styring af Varde Kommune. 

Styringsgrundlaget skal sikre mere koordinering på tværs i forhold til at definere og 

opfylde kommunens målsætninger. 

 

Der er i den forbindelse udarbejdet en tidsplan for arbejdet med politikker i Varde 

Kommune. Tidsplanen beskriver, at der på Social- og Sundhedsområdet skal arbejdes 

med 4 politikker i 2023: 

• Ældrepolitikken   1.-3. kvartal 2023 

• Social og Handicap politik  2.-4. kvartal 2023 

• Sundhedspolitik  2.-4. kvartal 2023 

• Frivillighedspolitik  4. kvartal 2023 – 2. kvartal 2024 

 

Kommunen har tidligere haft en selvstændig værdighedspolitik, som er lovbestemt samt 

en selvstændig ældrestrategi. Det anbefales, at værdighedspolitikken bliver integreret i 

hhv. ældre-, handicap- og sundhedspolitikken, idet der er betydeligt overlap mellem 

politikkerne. 

Forvaltningens vurdering 
Det vedhæftede kommissorium beskriver rammen for arbejdet med politikken og 

kommer blandt andet med forslag til tidsplan og temaer for arbejdet med politikken.  

 

Kommissoriet nævner endvidere, at der lægges op til en temadrøftelse i Udvalget i 

januar 2023 i forhold til formulering af en samlet vision for Social- og Sundhedsområdet. 

Efter drøftelsen af visionen i Udvalget, afholdes der ét stort borgermøde, hvor visionen 

for området præsenteres og hvor der er mulighed for dialog med borgerne. 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 
Kommissoriet understøtter arbejdet med udarbejdelse af Ældre- og 

Værdighedspolitikken. 

Retsgrundlag 
Kommunalfuldmagten 

Økonomi 
Ingen 

Høring 
Ingen  
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Bilag: 
1 Åben Kommissorium Ældre- og Værdighedspolitik 141976/22 

Anbefaling 
Forvaltningen anbefaler, 

at kommissoriet drøftes, 

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet. 

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-11-2022 

 
Fraværende: Kent Ager 

 
Udvalget drøftede kommissoriet og godkendte anbefalingen.  

 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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57.  De gode historier 
Dok.nr.: 29420 
Sagsid.: 22/783 
Initialer: caho 
Åben sag 

 

 

Beslutning 

Lene Falgreen: 

D. 30. november afholder Landsforeningen Spor et oplæg på Dalgashus om den svære 

samtale. 

Landsforeningen SPOR vil i 2023 lave en synlighedsdag som sætter fokus på voksne med 

senfølger af seksuelle overbreb i barn- og ungdom. 

Maiken Godtfredsen: 

Der havde været en borger som inden længe ville være blevet udsat fra sin lejlighed. 

Med hurtigt responds og samarbejde mellem forvaltningsområderne, lykkedes det at 

borgeren kunne blive boende i lejligheden.    

Ulla Verman: 

Paraplyen blev inviteret til en møde provsten og hvor flere præsterster fra Varde 

kommune deltog. 

Provsten og præsterne vil gerne have et samarbejde op og kører med Paraplyen, da de 

har mange udsatte borgere i deres lokalområder.  

Præsterne gør rigtig mange ting for de udsatte i deres lokalområde og har kendskab til 

flere af disse borgere end forvaltningen har mulighed for. 
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58.  Gensidig orientering 
Dok.nr.: 29422 
Sagsid.: 22/783 
Initialer: caho 
Åben sag 

 

Sagsfremstilling 
Orientering v/formanden 

- Oplæg til Social Taskforce 

- Opsamling fra Landspanelmødet d. 28. oktober.  

- December mødet i Udsatterådet afholdes på Frivillighuset 

- Dialogmøde med Udvalget for Social og Sundhed d. 16. marts 2023 

 

Orientering v/næstformanden 

- Udsatterådets økonomi 

- Udsattepuljen 

 

Orientering v/medlemmerne 

-  

 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 
Ingen 

Retsgrundlag 
Kommunalfuldmagten 

Økonomi 
Ingen 

Høring 
Ingen 

Bilag: 
1 Åben Tegnet referat_landspanelmøde_komprimeret 146439/22 

2 Åben Input fra salen_Hvad er ligeværdige og meningsfulde fællesskaber 146438/22 

3 Åben Hjemløshed i Danmark 2022_ Lars Benjaminsen. 146437/22 

4 Åben Rådets præsentation af temaer 146435/22 

5 Åben Fakta om Housing First 146434/22 

6 Åben Oplæg til oprettelse af social taskforce 147127/22 

Anbefaling 
Forvaltningen anbefaler, 

at orienteringen tages til efterretning. 
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Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Oplæg til Social Taskforce: 

Heidi har tidligere sendt oplægget til Borgmesteren og Kommunaldirektøren.  

D. 22. november mødes Heidi Bundgaard med Claus Fjeldgaard og Tina Agergaard for at 

drøfte emnet. 

Udsatterådet er uforstående over at den indledende sagsbehandling først påbegyndes d. 

22. november 2022. 

 

Opsamling fra Landspanelmødet d. 28. oktober:  

Dagen gav flere input og det giver god mening at deltage til disse landspanelmøder.  

Arrangørerne udtrykte også begejstring for de ting som deltagerne bød ind med. Det gav 

dem noget at arbejde videre med. 

 

Udsattepuljen: 

Ansøgningsblanketten er vedhæftet.  

Gør gerne organisationerne opmærksom på, at der er denne pulje man kan ansøge 

midler fra til brug for de udsatte borgere. 
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Bilagsliste 
 

53.  Godkendelse af referat 

   1.  Referat - d. 24-10-2022 (145896/22)  
 

 
55.  Takster for madservice samt huslejer for pleje og ældreboliger 2023 

   
1.  Takster på madservice og servicepakker 2023 (143741/22)  

2.  Husleje Ældre- og plejeboliger 2023 (146248/22)  
 

 
56.  Kommissorium for Ældre- og værdighedspolitikken 

   1.  Kommissorium Ældre- og Værdighedspolitik (141976/22)  
 

 
58.  Gensidig orientering 

   

1.  Tegnet referat_landspanelmøde_komprimeret (146439/22)  

2.  Input fra salen_Hvad er ligeværdige og meningsfulde fællesskaber (146438/22)  

3.  Hjemløshed i Danmark 2022_ Lars Benjaminsen. (146437/22)  

4.  Rådets præsentation af temaer (146435/22)  

5.  Fakta om Housing First (146434/22)  

6.  Oplæg til oprettelse af social taskforce (147127/22)  
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Underskriftsblad  
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