Dialog mellem de 2 udvalg:
Der er et generelt ønske om at arbejde på tværs af Udvalgene for Arbejdsmarked og Integration/ Social og
Sundhed.
Et særligt fokus er, at udfordringer der løses i det ene system, kan blive til udfordringerne i det andet
system. Konkret blev det drøftet at ledige, på grund af den lave ledighed i Varde Kommune, ofte har andre
problemer end ledighed, hvilket stiller store krav til en rummelig arbejdsplads. Omvendt kan disse
problemer være svære at håndtere i f.eks. ældreplejen, fordi vi også har ansvaret for, at vores borgere får
en optimal ydelse, så vi ikke bliver for rummelige på bekostning at vores faglighed.
Det fremadrettede fokus skal således være, at der pågår et tæt samarbejde på driftsniveau og at udvalgene
indtænker hinanden i politiske beslutninger.
Mødet med Svendborg kommune:
Svendborg Kommune oplyser, at der afholdes fællesmøder med flere udvalg i Svendborg. Tilsvarende
afholder Varde Kommunes temamøder.
I Svendborg arbejdes der med den Islandske
model http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/19014.pdf. Overordnet handler det om, via
fælles retningslinjer, at reducere unge menneskers forbrug/misbrug af rusmidler.
Udvalget for Kultur og Fritid er en del af ”den sammenhængende ungeindsats” hos Svendborg. I Svendborg
Kommune giver det mening at inddrage kultur og bevægelse i indsatsen.
Svendborg har haft stor succes med at få FGU elever ind i SOSU arbejdet.
Ift. projektet Danmark redder liv, så har Svendborg Kommune besluttet, at alle medarbejdere kan være en
aktiv del af dette. Det betyder, at der altid er én i nærheden som kan yde førstehjælp mv. Medarbejderne
kan, hvis det er aktuelt, yde hjælpen i arbejdstiden.
Der arbejdes i Svendborg Kommune med nærledelse generelt, fordi man prioriterer synlig ledelse.

Fremskudt indsats:
Svendborg Kommune har lavet et tiltag, hvor de tager ud til de sårbare borgere, i deres eget hjem, som ikke
er i stand til at opsøge om hjælp. Dertil har de ansat en gadesygeplejerske, som er med til at undgå
indlæggelser, fordi problemerne bliver opdaget i god tid. Det bemærkes, at Svendborg by har omkring
25.000 indbyggere og Varde by har ca. 13.000.
Varde Kommune fortæller om erfaringer med tværgående ungearbejde herunder konkrete
prøvehandlinger.

