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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden  
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2023-00071 

Sagsbh. Camilla Hoelgaard (caho) 

 

Sagsfremstilling 

. 

 

Forvaltningens vurdering 

. 

 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 

. 

 

Retsgrundlag 

. 

 

Økonomi 

. 

 

Høring 

. 

 

Anbefaling 

Forvaltningen anbefaler, 

at dagsorden godkendes. 

 

Beslutning 

Godkendt 

 

Fraværende 

. 

Thomas Jakobsen 

Ulla Verman 

 

 

Tidligere beslutninger 

. 

 
Bilag 

. 
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2 (Åben) Godkendelse af referat  
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2023-00071 

Sagsbh. Camilla Hoelgaard (caho) 

 

Sagsfremstilling 

. 

 

Forvaltningens vurdering 

. 

 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 

. 

 

Retsgrundlag 

. 

 

Økonomi 

. 

 

Høring 

. 

 

Anbefaling 

Forvaltningen anbefaler,  

at referatet godkendes. 

 

Beslutning 

Godkendt 

Der er en rettelse til referatet fra december – gensidig orientering: 

I forbindelse med regeringsforhandlingerne har flere ting stået på pause på senfølgeområdet. 

• Samarbejdsprojektet 
Projektet er mellem CSM-centrene og psykiatri indsatserne.  
Landsforeningen Spor har været med til at kvalificere samarbejdsprojekterne. 

• Handleplansarbejdet 
Her er der tale om diverse indsatser fra Landsforeningen, Spor, Kvisten m.m. 

 

 

Fraværende 

. 

Thomas Jakobsen 

Ulla Verman 

 

 

Tidligere beslutninger 

. 

 
Bilag 

1. Referat - December 2022 (6994057 - EMN-2023-00071) 
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3 (Åben) De gode historier  
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2023-00071 

Sagsbh. Camilla Hoelgaard (caho) 

 

Sagsfremstilling 

Maiken: 

- Orientere om uddeling af jule-madkasser. 

- Socialt frikort 
- Socialt tandpleje 
- Hurtig hjælp til borgerens konkrete situation 

 

  

 

Forvaltningens vurdering 

. 

 

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 

Jule-madkasser 

Der blev udleveret madkasser til 24 borgere. Dette skabte stor glæde hos dem.  

 

Socialt frikort 

Der skal følges op på de borgere som ikke har brugt deres frikort.  

En af borgerne havde ikke brugt frikortet, da han havde fået arbejde og kommet ud af sit misbrug. 

Frikortet var startskuddet til at dette var lykkedes for ham. 

 
Socialt tandpleje 

Borgere som får socialt tandpleje er meget glade, smiler mere og ser yngre ud. 
Der var på et tidligere møde en drøftelse omkring den kommunale tandpleje kunne hjælpe med socialt 
tandpleje. Der er forsat nogle ting som skal afdækkes før forvaltningen ved om dette er en mulighed. 
Forvaltningen arbejder videre med dette. 
 
Hurtig hjælp til borgerens konkrete situation 

Grundet forvaltningen kan rykke hurtigt ud til borgerne, forhindres yderligere udgifter forbundet til 

borgeren og det mindskes at borgerne situation forværres. 
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Fraværende 

. 

Thomas Jakobsen 

Ulla Verman 

 

 

Tidligere beslutninger 

. 

 
Bilag 

. 
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4 (Åben) De Hjemløses Venner 
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2023-00017 

Sagsbh. Camilla Hoelgaard (caho) 

 

Sagsfremstilling 

I Esbjerg findes den frivillige forening ”De Hjemløses venner”. De Hjemløses Venner yder omfattende 

hjælp til udsatte og hjemløse i form af forskellige tiltag, fx  

- ”Fyld et køleskab” – Akut hjælp til udsatte der ingenting har 

- ”Genhusning” – hjælp til at få møbler fra genbrugsbutikker 

- ”Oprydning” – Hos udsatte af udsatte. 

- ”Sociale flyttemænd” – udsatte hjælper udsatte med at flytte – De kan benytte deres sociale 

frikort. 

- ”En håndsrækning” – mulighed for at give noget, som andre mangler fx, en cykel eller et buskort, 

så vedkomne kan passe sin skole, psykologtimer eller fx en bærbar pc så vedkomne kan studere. 

- Grupper af udsatte børn mødes om en aktivitet en gang om måneden – for at gøre dem 

interesserede i fritidsaktiviteter og hjælper dem i gang med en aktivitet de interesserer sig for. 

 

De Hjemløses Venner får henvendelser fra/om udsatte borgere bosiddende i Varde Kommune. Foreningen 

er kun for borgere i Esbjerg Kommune, hvorfor de må afvise nogle af de henvendelser de får. Formanden 

for De Hjemløses Venner, Ingelise Wenzel har henvendt sig til Varde Kommune med henblik på at 

inspirere til hvad De Hjemløses Venner kan og hvordan de lykkes med deres forening.  

De Hjemløses Venner er ikke interesserede i at udvide deres forening til at dække flere kommuner og 

understreger vigtigheden af, at de kan lykkes med deres mål og den støtte de får fra lokalsamfundet, 

fordi foreningen er lokalt forankret. Et udgangspunkt kunne være at etablere foreningen i et samarbejde 

med en allerede eksisterende forening i Varde fx KFUM. 

Ønsker man at starte en lignende foreningsmodel i Varde skal foreningen hedde noget andet og 

indsatserne skal tilpasses de udfordringer Varde kommunes udsatte borgere møder. En lokal forening kan 

fx starte ud med indsatser som ”Mad på bordet”, ”Hjælp til vintertøj” eller ”sko på fødderne”. 

 

 

Forvaltningens vurdering 

Forvaltningen vurderer at en lignende forening vil være til gavn for Varde Kommunes borgere. Det vil dog 

skulle løftes af frivillige kræfter da det ligger uden for almindelig forvaltningsret. 

For at samle sådan en forening kræver det ildsjæle og ressourcestærke bestyrelsesmedlemmer.  

Hvis Udsatterådet ønsker at løfte opgaven, vil udsatterådet skulle: 

- Finde ildsjæle 

- Finde mulige bestyrelsesmedlemmer 

- Indkalde til stiftende generalforsamling 

 

 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 

Foreningslivet er vigtigt for kommunen, der prioriterer frivillighed og ønsker at sætte ind med tidlig hjælp 

og forebyggelse. 

 

 

Retsgrundlag 

Kommunalfuldmagten 

 

Økonomi 

De Hjemløses Venner er en nonprofit organisation. De samler penge ind ved at sælge medlemskab af 

deres forening, på donationer og på at sælge ting de får doneret, i deres egen genbrugsbutik. 
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Høring 

Ingen 

 

Anbefaling 

Forvaltningen anbefaler 

at Udsatterådet drøfter hvorvidt det er muligt at starte en lignende forening op i Varde, og hvordan dette 

arbejde skal igangsættes. Samt om det noget Udsatterådet har lyst til at arbejde videre med. 

 

Beslutning 

Udsatterådet ser dette som en positiv ide at få udbredt i Varde Kommune. 

Det blev besluttet at emnet skal på de kommende møder for at forsætte drøftelsen for hvordan en 

lignende forening kunne startes op i Varde Kommune. 

 

Drøftelser: 

- Det kræver mange ressourcer at drive sådan en forening 

- Afdække hvilket behov der er i Varde Kommune for de udsatte borgere 

- Invitere 1-2 udsatte borgere ind på et møde, for at få et indblik i hvilke udfordringer de ser 

som de største 

- Undersøge hvilke tilbud der er i kommunen som kunne hjælpe med nogle af 

problematikkerne 

- Invitere forskellige ressourcer personer ind for at have en drøftelse omkring hvordan lignende 

forening kunne være en mulighed i Varde Kommune. 

  

Fraværende 

. 

Thomas Jakobsen 

Ulla Verman 

 

 

Tidligere beslutninger 

. 

 

Bilag 

. 
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5 (Åben) Kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde 2023 
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2022-25542 

Sagsbh. Avalon Ida Alexandra L M G Pommer (avap) 

 

Sagsfremstilling 

Varde Kommunes kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde blev godkendt af Udvalget for 

Social og Sundhed i februar 2021. Udvalget besluttede samtidig, at kvalitetsstandarderne skal revideres 

hvert andet år. 

  

Social og Handicap Myndighed har myndighedsansvaret i forhold det specialiserede socialområde. 

Kvalitetsstandarderne skal sikre sammenhæng mellem borgerens behov, den visiterede og leverede 

støtte. Kvalitetsstandarderne beskriver Varde Kommunes serviceniveau og fungerer som arbejdsredskab 

til, at sikre en ensartethed i behandlingen af kommunens borgere. Kvalitetsstandarderne fungerer 

derudover som grundlag for samarbejdet mellem Myndighed og de udførende tilbud, samt som 

styringsværktøj for administration og politisk ledelse. 

  

I bestræbelserne på at gøre kvalitetsstandarderne mere læsevenlige er der lavet nogle layoutmæssige 

ændringer. Generelle informationer er samlet i de indledende afsnit fremfor enslydende passager under 

hver paragraf. Det drejer sig f.eks. om visitationsprocedure, sagsbehandlingsfrister og klagevejledning. 

  

Kvalitetstandarden for længerevarende botilbud er delt i to, så der nu er én kvalitetsstandard for 

servicelovens §108 og én for almenboliglovens §105 med støtte efter servicelovens §85. Adskillelsen 

skyldes variationer i de to paragraffer, og de derfor bliver tydeligere ved at have hver sin 

standardskrivelse. Serviceniveauet er uændret for begge paragraffer.  

 

Der er tilføjet en standard omhandlende ”Opsøgende kontaktperson” §99.  Vi har til nu alene haft en 

arbejdsgangsbeskrivelse, men §99 har ikke været med i den samlede beskrivelse af 

kvalitetsstandarderne på området. 

 

Der har tidligere været et skema vedrørende afregning af sondeernæring i kvalitetsstandarden for §108, 

dette er taget ud af standarden, da det ikke handler om serviceniveauet for botilbuddet. Sondeskemaet 

vil fremover fremgå af standard kontrakten for salg af ydelser.  

 

Forslag til ændring af serviceniveauet: 

 

Kontaktperson for døvblinde – serviceloven §98   

Støtte efter servicelovens §98 i form af særlig kontaktperson til personer, der er døvblinde, skal udmåles 

efter en konkret og individuel vurdering af den døvblindes behov. Der lægges vægt på at den døvblinde 

skal kunne leve et så normalt liv som muligt. Den døvblinde bevilges et fast individuelt vurderet ugentligt 

antal støttetimer. Derudover kan der bevilges et årligt antal puljetimer til brug i forbindelse med 

døgnophold, uforudsete hændelser eller ferier.  

 

I nuværende kvalitetsstandarder ligger serviceniveauet for puljetimer på max 40 timer årligt. Vi har få 

borgere med et aktivt liv hvor de 40 puljetimer ikke dækker behovet. Flere kommuner har ikke fastsat et 

timeantal for puljetimer, men tildeler alene ud fra en konkret individuel vurdering, andre kommuner har 

fastsat et niveau mellem 100 og 1000 puljetimer. 

Forvaltningen ønsker at hæve serviceniveauet fra max 40 puljetimer til at formuleringen er ”Puljetime 

tallet tildeles ud fra en konkret individuel helhedsvurdering. Som udgangspunkt op til 100 timer om året”. 

 

  

Indholdet til kvalitetsstandarderne er vedhæftet. Efter godkendelse vil kvalitetsstandarderne blive opsat 

grafisk til et læsevenligt hæfte, svarende til de nuværende kvalitetsstandarder. 
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Forvaltningens vurdering 

Det er forvaltningens vurdering, at den samlede oversigt over kvalitetsstandarder såvel som de enkelte 

standarder lægger et tydeligt niveau for serviceniveauet inden for de ydelser, der leveres til borgere 

indenfor det specialiserede socialområde i Varde Kommune.  

 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 

Kvalitetsstandarderne på det specialiserede socialområde tager udgangspunkt i Varde Kommunes 

værdier: Ordentlig, Værdiskabende, Stærk. Målet er at skabe løsninger, der skaber værdi for den enkelte 

og for helheden. Revidering af det specialiserede socialområdes kvalitetstandarder er i tråd med 

byrådsgrundlaget om at hverdagen er vældig, vi ser borgeren som et menneske og ikke et nummer, vi 

sætter ind med tidlig hjælp og forebyggelse.  

 

Retsgrundlag 

Socialservice og Sundhedsloven.  

 

Økonomi 

 Økonomiafdelingen bemærker at øgning af puljetimer fra 40 til 100 timer kan få en økonomisk 

konsekvens på omkring 40.000 kr. om året, såfremt antallet af borgere ikke ændres markant fra 

nuværende situation. Økonomien hertil bliver holdt indenfor Social og Handicap Myndigheds budget. 

 

 

Høring 

Handicaprådet og Udsatterådet.  

 

Anbefaling 

Forvaltningen anbefaler,   

at forslaget om fastsættelse af nyt niveau for antal puljetimer i §98 godkendes 

at udkastet til kvalitetsstandarderne drøftes   

at kvalitetsstandarderne fremsendes til høring i Handicaprådet og i Udsatterådet 

at kvalitetsstandarderne er godkendt hvis der ikke er indkommet indsigelser fra høring.  

 

 

Beslutning 

Udsatterådet havde ingen bemærkninger.  

 

Fraværende 

. 

Thomas Jakobsen 

Ulla Verman 

 

 

Tidligere beslutninger 

Udvalget for Social og Sundhed 

 den 21-02-2023 

  

Udvalget godkendte anbefalingen. 

 

Fraværende 

Kent Ager 

 

 

 
Bilag 

1. Kvalitetsstandarder revideret 2023 (8283475 - EMN-2022-25542) 
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6 (Åben) Drøftelse af regeringsgrundlaget 
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2023-00061 

Sagsbh. Helene Schaldemose Billeschou (hbil) 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen udsendte i december 2022 regeringsgrundlaget Ansvar for Danmark, der både på kort og på 

langt sigt har til formål at udvikle og styrke Danmark. 

 

Med regeringsgrundlaget ønsker regeringen blandt andet at gå fra en velfærdsstat til et velfærdssamfund 

med meget mere lokal frihed og forandringskraft. 

 

De nedenfor oplistede afsnit er særligt relevante for social- og sundhedsområdet: 

• Afsnit 3.2 Frisættelse 

• Afsnit 3.4 Sundhed 

• Afsnit 3.7 Værdighed 

• Afsnit 6.5 Bedre muligheder for mennesker med handicap 

 

Udviklingskonsulent Helene Billeschou og konsulent Rolf Jakobsen deltager under sagens behandling på 

udvalgsmødet Social og Sundhed. 

 

 

Forvaltningens vurdering 

Regeringsgrundlaget er i høj grad relevant og retningsskabende for social- og sundhedsområdet.  

 

Som indflyvning til Udvalgets temadrøftelsen d. 19. januar 2023, der omhandler vision for Social- og 

Sundhedsområdet, ønskes en drøftelse af regeringsgrundlaget herunder en drøftelse af de muligheder og 

perspektiver, der er i regeringsgrundlaget i forhold til social- og sundhedsområdet. 

 

 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 

Ingen 

 

Retsgrundlag 

Kommunalfuldmagten 

 

Økonomi 

Ingen 

 

Høring 

Ingen 

 

Anbefaling 

Forvaltningen anbefaler, 

at regeringsgrundlaget drøftes forud for temadrøftelsen d. 19. januar 2023 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Fraværende 

. 

Thomas Jakobsen 

Ulla Verman 
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Tidligere beslutninger 

Udvalget for Social og Sundhed 

 den 17-01-2023 

  

 

Ældrerådet 

 den 26-01-2023 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

Fraværende 

.  

Ketty Bundgaard 

 

 

 
Bilag 

1. regeringsgrundlag-2022 (5475934 - EMN-2023-00061) 

2. PP-præsentation  (8238084 - EMN-2023-00061) 
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7 (Åben) Kommissorium for Social og Handicappolitik 
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2023-00410 

Sagsbh. Helene Schaldemose Billeschou (hbil) 

 

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 

 

Arbejdet med Ældrepolitikker er igangsat. I vedhæftede kommissorium beskrives rammen for arbejdet 

med Social og Handicap politikken. På Udvalgsmødet i marts vil kommissorium for Sundhedspolitikken 

blive præsenteret.  

 

 

Forvaltningens vurdering 

Kommissoriet for Social og Handicap politikken beskriver rammen for arbejdet med politikken og kommer 

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

Der lægges med kommissoriet op til, at der afholdes ét stort dialogmøde i april 2023, hvor Udvalgets 

vision for Social og Sundhedsområdet området præsenteres og hvor der er mulighed for dialog med 
interessenter for politikken. 

 

 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 

Kommissoriet understøtter arbejdet med Social og Handicap politikken. 

 

Retsgrundlag 

Kommunalfuldmagten 

 

Økonomi 

Ingen 

 

Høring 

ingen 

 

Anbefaling 
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Forvaltningen anbefaler: 

at kommissoriet drøftes 

at sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet 

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efteretning. 

 

D. 17. april afholdes der dialogmøde omkring Social og Handicap politik på Rådhuset. 

 

Fraværende 

. 

Thomas Jakobsen 

Ulla Verman 

 

 

Tidligere beslutninger 

Udvalget for Social og Sundhed 

 den 21-02-2023 

  

Udvalget havde ingen bemærkninger til kommissoriet og sender sagen til orientering i Handicaprådet og 

Udsatterådet.  

 

Fraværende 

Kent Ager 

 

 

 
Bilag 

1. Kommissorium Social og Handicap politik (8323249 - EMN-2023-00410) 
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8 (Åben) Orientering om status på dosisdispensering 
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2022-26084 

Sagsbh. Christina Bonde (chrb) 

 

Sagsfremstilling 

Ved budgetforliget for 2023-2025 blev det besluttet, at Varde Kommune skal spare 949.000 kr. årligt ved 

at få min 280 borgere, som får doseret medicin af Hjemmeplejen, på dosisdispensering. At få flere 

borgere på dosisdispensering, er desuden et mål i Udviklingsplanen for Ældreområdet, med det formål at 

understøtte effektiv brug af faglært arbejdskraft, kvalitet og et bedre arbejdsmiljø. 

Ved dosisdispensering pakkes medicinen maskinelt i doser i små plastposer af apotekerne og udleveres 

for 14 dage ad gangen.  

Varde Kommune doserer løbende medicin for ca. 1500 borgere.  

 

Sygeplejen startede i september 2022 en systematisk indsats op, omkring at få flere borgere på 

dosisdispensering, hvor der samarbejdes aktivt med Apotekerforeningen, lægehusene, Hjemmeplejen og 

plejecentrene. 

Mange læger har dog væsentlige forbehold overfor at etablere dosisdispensering, og derfor afvises 

flertallet af de anmodninger om dosisdispensering, hvor kommunen har vurderet at borgeren er egnet.  

Årsagen til afvisningerne er typisk, at lægerne oplever at dosisdispensering giver dem merarbejde.  

Det er derfor indtil videre kun lykkedes at få 13 borgere til at overgå til dosisdispensering.  

Rigtig mange borgere er dog et sted i processen, hvor der ligger anmodninger der venter på at blive 

besvaret af lægehuset og langt det største flertal af borgerne, afventer stadig den interne vurdering af 

egnethed til dosisdispensering. 

 

Leder for Sygeplejen Anne-Mette Lange deltager under sagens behandling på udvalgsmødet Social og 

Sundhed. 

 

 

Forvaltningens vurdering 

På det nuværende grundlag, hvor mange læger har forbehold overfor at etablere dosisdispensering, 

vurderes det at være meget vanskeligt at realisere målet om at få 280 borgere på dosisdispensering.  

Der er en forhåbning om at rammerne for dosisdispensering i nær fremtid vil blive lavet om, så 

ændringer i højere grad kan håndteres af apoteket og ikke kræver at lægen involveres. 

 

Det formodes at det vil gøre flere læger positivt stemt overfor ordningen.  

KL og MedCom har for nyligt gennemført en national analyse af udbredelsen og barrierer for 

dosisdispensering, som forventes at kunne hjælpe med til at afdække hvordan der kan etableres en 

model, som er mere acceptabel for lægerne.  

 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 

Ingen 

 

Retsgrundlag 

SUL § 138 

 

Økonomi 

Økonomien i budgetforliget, hvor der er indlagt en årlig besparelse på 949.000 kr. fra 2023 er baseret på, at 280 borgere 

der i dag får dispensering ved Hjemmeplejen eller Sygeplejen, overgår til dosisdispensering. 

 

Der vil også være en tidsbesparelse for personalet, hvis borgere på plejecentre overgår til dosisdispensering. 

Tidsbesparelsen vil dog være vanskelig at realisere økonomisk, pga. forhold omkring vagtdækning, men vil 

frigøre tid som kan bruges til andre opgaver omkring borgerne. 
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Høring 

Ingen 

 

Anbefaling 

Forvaltningen anbefaler, 

at orienteringen tages til efterretning 

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

 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Fraværende 

. 

Thomas Jakobsen 

Ulla Verman 

 

 

Tidligere beslutninger 

Udvalget for Social og Sundhed 

 den 21-02-2023 

  

Orienteringen blev taget til efterretning og sagen sendes til orientering i Ældrerådet, Handicaprådet og 

Udsatterådet. 

 

Fraværende 

Kent Ager 

 

 

 
Bilag 

1. Status på dosisdispensering i Varde Kommune februar 2023 (8290946 - EMN-2022-26084) 
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9 (Åben) Møde med Regionens Udsatteråd 
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2023-00071 

Sagsbh. Camilla Hoelgaard (caho) 

 

Sagsfremstilling 

Det er blevet aftalt med Region Syddanmarks Udsatteråd, at der skal bookes et dialogmøde mellem dem 

og Vardes Udsatteråd. 

 

Mødet vil blive afholdt om ca. 2 måneder. 

Hvilke temaer tænker i kunne være relevante at drøfte med Region Syddanmarks Udsatteråd? 

 

  

 

Forvaltningens vurdering 

. 

 

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker 

Ingen 

 

Retsgrundlag 

Kommunalfudlmagten 

 

Økonomi 

Ingen 

 

Høring 

Ingen 

 

Anbefaling 

Forvaltningen anbefaler, 

at temaer til mødet drøftes. 

 

 

Beslutning 

Udsatteråd drøftede mulige emner: 

- Hvordan er overgangen fra en regional indsats til en kommunal indsats. 

- Hvad arbejder de med? 

- Hvilke data arbejder de med? 

- Kan der skabes et samarbejde mellem rådene. 

 

 

Fraværende 

. 

Thomas Jakobsen 

Ulla Verman 

 

 

Tidligere beslutninger 

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet 

 
Bilag 

. 
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10 (Åben) Gensidig orientering  
Offentlig titel:  

____________________________________________________________________________________ 

Sagsnr. EMN-2023-00071 

Sagsbh. Camilla Hoelgaard (caho) 

 

Sagsfremstilling 

Orientering v/formanden 

- Emner til dialogmøde med Udvalget for Social og Sundhed d. 16. marts 2023. 

- Veteran og Pårørendepolitik 

- Valg af næstformand i Udsatterådet 

 

 

Orientering v/næstformanden 

- Lederskifte i Frivillighuset 

- Opfølgning / status vinterhjælp. 

 

Orientering v/medlemmerne 

 
Mai-Britt 
- Skærmbesøg 
 

 

 

Forvaltningens vurdering 

. 

 

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 

Dialogmøde med Udvalget for Social og Sundhed 

Send endelig emner ind til Camilla 

 

Veteran og Pårørendepolitik 

D. 11. april kl. 13.00 afholdes der markering af veteranpolitik samt søsætning af bådene i KFUM´s 

bådprojekt for veteraner på Havnepladsen. 

 

Valg af næstformand i Udsatterådet 

Der kommer en sag på næste møde vedr. valg af næstformand. 
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Lederskifte i Frivillighuset 

Gitte K. Thomsen bliver ny leder af Frivillighuset fra d. 1. april. Gitte har tidligere arbejdet på Esbjerg 

Kristcenter og har stor erfaring indenfor den frivillige verden.   

Claus stopper 30. Marts hvor der afholdes reception. Se vedhæftede inivtation. 

 

Opfølgning / status vinterhjælp. 

Social tarsk force pjecen bliver flittigt brugt rundt i organisationen. Og det er nemmere at vejlede 

borgerne ved hjælp af denne. 

 

Arrangement i Frivillighuset 

Den 14. marts kl. 11.00-14.00 afholdes der ”Bryd din ensomhed”.   

Arrangementet er gratis og kan hjælpe borgere til at skabe et netværk og møde nye mennesker. 

Spred gerne budskabet ud, så flere kan få sig tilmeldt.  

 
Mai-Britt 
Skærmbesøg 

Der arbejdes med at flere borgere får videostøtte fra Vejledning i stedet for hjemmebesøg. Det er nogle 
gange nemmere for borgerne på denne måde, da nogle har svært ved at lukke andre ind i deres hjem. 
 

Næste møde I Udsatterådet er d. 3. april. 
 

Fraværende 

. 

Thomas Jakobsen 

Ulla Verman 

 

 

Tidligere beslutninger 

. 

 
Bilag 

. 
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