
   

  
 

 

   

 
  
  

 
 

     
     

 
 

  
 

 

 

___________________________________________________________________ 

Næstved Kommune 
Stab Jura 

www.naestved.dk 

Handicapråd 7. februar 2019 

Mødedato 7.  februar  2019 
Tid Formøde  14.45  –  15.15 

Handicaprådet  15.15-17.00 
Sted Rådmandshaven,  mødelokale  3 
Sagsnr. 27.69.48-G01-1-18 

Mødedeltagere 
Tonny Ploug 
Peer Skjold Hansen 
Mona Lisa Serritslev 
Thomas Carlsen 
Bo Gammelgaard 
Jytte Bo Nielsen (for Annja Hansen) 
Anders Østergaard (for Torben Kelm Danielsen) 

Fraværende 
Annja Hansen 
Jessica Rohde 
Cathrine Riegels Gudbergsen 
Michael Perch 

Gæster 
Sven Sørensen 

Referent 
Søs Meyling 
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1. ”Fokusgruppen  med  udfordringsret”  (Sven  Sørensen  deltager) 

Drøftelse af gruppens navn. Det aftales at Fokusgruppen finder et passende navn ved 
første møde. 

Der laves en følgegruppe til gruppen. Rammer mv. aftales senere. 

Det er planen at projektet skubbes et år, da projektet er kommet senere i gang. 
Projektet er planlagt til at skulle vare ½ år. 
Projektet skal danne grundlag for at tale sammen på en anden måde. Den gode dialog 
skal gerne ende ud i gode resultater. 
Man har prøvet at vælge repræsentanter bredt til følgegruppen. Repræsentanterne er 
fundet ved en informationsmøde. 

2. Høring  vedr.  Sundhedsaftalen  (mail  med  høringsmateriale  er  sendt  til  medlemmerne  
15.  januar  2019) 

Da Michael Perch ikke mødte frem, blev punktet ikke behandlet. 

3. Udvikling  i  tildeling  af  BPA 

Bo Gammelgaard oplyser, at budgettet på området ikke er blevet mindre. Der foretages 
ingen generel revisitation. 
Der stilles spørgsmål om hvad det er Handicaprådet ønsker undersøgt? 
Tonny undersøger servicedeklarationen, og konkrete sager. 

Punktet sættes på dagsorden til næste møde. 

4. Mål  og  visioner  for  Handicaprådets  arbejde 
Handicaprådet  har  drøftet  emnet  på  møder  den  7.  marts,  3.  april,  og  7.  maj  2018: 

 Den  7.  marts  2018:  Målsætning  for  det  tidligere  Handicapråd:  ”Udvalget  ønsker  
at  de  overordnede  målsætninger  bliver:  Handicappolitik,  tilgængelighed  og  
inklusion.” 

 Den  3.  april  2018:  Forslag  til  målsætning  for  den  kommende  periode:  Inklusion  i  
folkeskolen,  beskæftigelse,  retssikkerhed,  sundhed  og  tilgængelighed.  Der  
arbejdes  videre  med  målsætningernes  indhold  mv.  på  de  kommende  møder. 

 Den  7.  maj  2018:  Der  skal  være  en  sammenhæng  mellem  politikkerne  og  den  
kommunale  praksis 

Kommuneplanstrategien er på plads. Der afholdes borgermøde den 19. februar 2019, 
herefter der der offentlig høring. 
Så mange medlemmer som muligt deltager i borgermødet. 

Punktet udsættes til næste møde. 

5. Nyt  fra  Tilgængelighedsgruppen 
På  mødet  den  20.  november  2018,  blev  der  bl.a.  drøftet:  
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 Forberedelse  af  oversigt  for  projekter  der  øger  tilgængelighed  og  
handicapvenlige  tilbud  i  det  fri.  

 Handicap-parkeringsplader  i  indre  by 
 Bedre  faciliteter  for  handicappede  ved  stranden  i  Karrebæksminde 

Der har ikke været noget møde i gruppen siden 20. november 2018. 
Der er en høring i gang omkring bedre faciliteter for handicappede generelt. 

6. Nyt  fra  de  stående  udvalg 
De  politisk  udpegede  medlemmer  af  Handicaprådet  orienterer  om  aktuelle  emner.  
Handicaprådets  medlemmer  der  er  udpeget  af  foreningerne  har  tidligere  fordelt,  hvilke  
udvalg  de  følger.  Skulle  der  være  spørgsmål  til  sager  der  har  været  behandlet,  kan  
disse  stilles  her. 

Fordeling af udvalgene ser således ud: 
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Jessica Rohde, Peer Hansen, Mona Lisa 
Serritslev 
Børne- og Skoleudvalget: Annja Hansen, Mona Lisa Serritslev, (Jytte, DH) 
Kultur- og Demokratiudvalget: Tonny Ploug 
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget: Pia Bakkegaard, DH 
Plan- og Erhvervsudvalget: ingen pt. 
Teknisk Udvalg: Tonny Ploug 
Økonomiudvalget: Alle 

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: videreudvikling af projektet vedr. ledige 
borgere og medarbejder i CAM (samarbejde). 
Udsatte ledige skal hvae en indsats og flere Handicappede skal i arbejde. 
Børne- og Skoleudvalget: Proces i gang vedr. ressurcedelen i skolerne. Der stilles 
spørgsmålstegn ved hvorfor Handicaprådet ikke er med? Thomas Carlsen opfordrer til 
at Handicaprådet henvender sig for deltagelse. 
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget: Bo orienterede om et punkt fra sidste møde vedr. 
sammensætning af fordelingsudvalg vedr. Frivillighedspuljen. Der skal udpeges 2 gange 
1 medlem til fordelingsudvalg. Udpegning foretages på næste møde. 

7. Emner  til  kommende  møder 

 Udvikling  i  tildeling  af  BPA 
 Mål  og  visioner  for  Handicaprådets  arbejde 
 Udpegning  til  fordelingsudvalg 

8. Eventuelt 
Årsmøde  i  DH  4.  marts  2019,  hvor  spørgsmålet  om  repræsentanter  og  suppleanter  
bliver  behandlet.  DH  har  ikke  gjort  en  indsats  tidligere  for  at  fylde  pladser  ud. 
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Børn og unge-topmøde. Man undrer sig over at Handicaprådet kun er inviteret 
omformiddagen én dag. Thomas Carlsen oplyser, at torsag var en intern dag vedr. 
medarbejderfokus. Der var ikke fokus på handicap denne gang. 

I maj blev det sagt at Handicaprådet ville blive inddraget i Børnepolitik 
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