
   

  
 

 

   

  
  

   

  
  
  

 
 

 
 

 
  

 

 

___________________________________________________________________ 

Næstved Kommune 
Stab Jura 

www.naestved.dk 

Udsatterådet 14. november 2019 

Mødedato 14. november 2019 
Tid 13:00 – 15:00 
Sted Marskvej 22, mødelokale v/Administrationen 
Sagsnr. 27.15.00-P35-1-18 

Mødedeltagere 
Lily Brit Lund 
Gurli Pilegaard Schunk 
Claes Eggers Buhl 
Marianne Olsen 
Anne-Mette Kistrup 

Fraværende 
Kirsten Devantier 
Bo Gammelgaard 
Jørgen Villadsen 
Anette Nerup Sørensen 
Susanne Jørgensen 

Gæster 

Referent 
Søs Meyling 
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1. Valg af næstformand (udsat fra sidste møde) 
Claes Eggers Buhl valgt. 

2. Status vedr. Socialt Frikort v/Anja Hansen 
Anja orienterede om ordningen, der er et 2-årigt forsøgsprojekt. Målgruppen er socialt udsatte 
borgere. Borgerne må tjene indtil 20.000 kr. om året uden at blive modregnet i sociale 
ydelser. Borgerne kan selv lave aftale med virksomheden. Kommunen står for visitering. 
Ansøgning behandles indenfor en uge, smidigt og hurtigt. 

Opgaver, løn, honorering og ansættelsesvilkår skal afklares nærmere. 

Næstved Kommune er gået i samarbejde med CABI. 4 kommuner er med i samarbejdet. June 
Løvskjold er kontaktperson i Næstved Kommune. Ud af de 20 ansøgninger der er modtaget er 
18 imødekommet. 

Fremadrettet: Der arbejdes på at på information ud til borgere og virksomheder. Der arbejdes 
på kommunale løsninger. 
Der arbejdes med digitale løsninger, som kan bruge til at søge. 

Der blev drøftet forskellige forslag til jobs, timeløn mv. Anja går videre med de spørgsmål der 
blev stillet. 

Det PowerPoint der blev vist på mødet, vedlægges mailen med referatet. 

3.  Mødeplan  for  2020: 
Forslag  til  datoer: 
27.  februar 
16.  april 
25.  juni 
10.  september 
19.  november 
Alle  dage  fra  kl.  13.00  –  15.00. 

Mødeplanen vedtaget. 

4. Workshop om rådsarbejde for brugerrepræsentanter 
Der er modtaget en mail fra Rådet For Socialt Udsatte, der handler om at der afholdes 
workshop den 5. december 2019, kl. 11-15, for brugerrepræsentanter i Udsatterådene. Det 
fremgår ikke af mailen, hvor workshoppen holdes, blot at det bliver et sted på Sjælland. 
Når den endelige invitation kommer, sendes den til Udsatterådets medlemmer. 

Invitationen er udsendt til medlemmerne af Udsatterådet. Hvis brugerne gerne vil med, kan 
der søges om refusion af udgiften til transport. 

5. Orientering om det godkendte budget for 2020 i Næstved Kommune 
Marianne Olsen orienterede om budgettet. Der skal ikke spare på Omsorgsudvalget område 
som det ser ud nu. 
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6. Tanker om fremtidigt tilbud for socialt udsatte v/Anne-Mette 
På næste møde i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget behandles forslag om at flytte tilbud til 
socialt udsatte fra Toldbodgade til Engvej. Der er et politisk ønske om at sælge bygningerne i 
Toldbodgade. 
Det sociale tilsyn skal godkende den nye placering af stofrådgivningen. 
Indgangen til varmestuen og stofrådgivningen bliver i hver sin ende af bygningen. 
Medicinudlevering fjernes fra stofrådgivningen. 

Claes fortalte om ønsker til varmestuen: Billardbord, blyantspidser, rygerum, PS, 
træningsmaskiner, køleskab, mikroovn. Forslag om at der afsættes 50.000 kr. som brugerne 
kan søge til aktiviteter. Forslag om filmaftener. Flere mountainbikecykler, indvielsesfest hvor 
naboer inviteres med. Køkkenhave, bøger, spil, kopimaskine, fuglehus, fiskekort, 
bordtennisbord, rum med massagestole (2 stk.), steakbestik, blomster, krukker, havemøbler, 
bæredygtige genbrugsmøbler, nyt computerrum med 2-4 pc’er og kontorstole. En tur i 
skovtårnet. Måske 2 værksteder. 

Hvornår flytning til de nye lokaler er ikke besluttet helt, måske omkring 1. maj 2020. 

7. Nyt fra Centret v/Anne-Mette 
Centeret: 
Vi har afholdt elementært brandkursus, hvor alle medarbejdere har deltaget. 
Der har været nyansættelser i henholdsvis Gadeteamet, Bofællesskabet og Forsorgshjemmet. 

Forsorgshjemmet  og  Varmestuen: 
 Der  opleves  pres  på  Natherberget  efter  varmestuen  har  ændret  åbningstider.  Borgerne  

kommer  allerede  kl.  18.15  og  de  sætter  sig  uden  for  hoveddøren. 
Det  kommer  til  konflikter,  fordi  de  først  kan  komme  ind  på  Natherberget  kl.  20.  

 Der  er  pt.  pres  på  henholdsvis  Forsorgshjemmet  og  Natherberget  i  forhold  til  pladser. 
 Juleforberedelserne  er  så  småt  gået  i  gang,  og  der  vil  blive  julehygge  særligt  på  de  4  

adventer. 
 Forsorgshjemmet  afholder  juleaften  som  de  foregående  år  med  julemad  til  aften. 
 I  Varmestuen  vil  det  foregå  med  julemiddag  kl.  13  den  24/12  og  julehygge  resten  af  

dagen  indtil  lukketid  kl.  18.  Julefrokost  d.  25/12  og  julehygge  med  bl.a.  raflegaver  den  
26/12.  

 Vi  har  lige  afholdt  brugermøde  og  flere  brugere  gav  Varmestuen  karakteren  7-8  på  en  
skala  fra  1-10,  hvilket  jo  er  ganske  godt,  men  med  mulighed  for  forbedringer. 

 I  forhold  til  de  ændringer  der  er  foretaget  med  bl.a.  aktiviteter  og  mad  vil  de  løbende  
blive  evalueret  og  justeret,  hvis  det  bedre  giver  mening  i  forhold  til  brugergruppen. 

Bofællesskabet: 
 Beboerne  i  Bofællesskabet  har  i  længere  tid  ytret  ønske  om  en  tur  til  Zoo  her  i  

Næstved.  Denne  tur  har  været  planlagt  flere  weekender,  men  interessen  fra  beboerside  
har  ikke  været  der,  når  dagen  for  turen  oprandt. 

 Der  har  været  arrangeret  tur  til  bowlingcenteret.  De  4  beboere  der  deltog,  var  rigtigt  
glade  for  turen,  og  vil  rigtigt  gerne  af  sted  meget  snart  igen. 

 Juleforberedelserne  er  så  småt  ved  at  gå  i  gang,  - som  tidligere  år  laves  der  en  plan  for  
aktiviteter  de  4  søndage  i  advent,  så  der  vil  være  både  småkagebagning,  
konfektproduktion,  julebanko  og  julehygge  med  film  og  andre  aktiviteter  som  beboerne  
har  lyst  til. 

 I  år  vil  juleaften  blive  afholdt  på  1.  sal  og  julemaden  indtages  til  aften. 
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 Bofællesskabet  har  nu  fået  etableret  3  §  107  –  pladser,  som  vi  er  godkendt  til  
(vippepladser).  Alle  3  pladser  er  taget  i  brug. 

 Der  kigges  igen  på  vores  forplejningsaftale  da  der  er  store  stigninger  i  vente  pga.  
svinepesten  i  Asien,  hvilket  betyder  prisstigninger  på  råvarerne. 

Stofrådgivning,  Mobilsygeplejen,  Gadeteamet  og  Kornbakken: 
 Projekt  med  Tryg  Danmark  og  Ombold  starter  1/1-2020,  En  medarbejder  vil  være  i  

projektet  25t/uge  og  derudover  fastholde  de  sidste  12  timer  i  Rådgivningen.  
Det  giver  lidt  rokade  af  øvrige  medarbejdere  i  centret,  men  det  er  løst. 

 Stofrådgivningen  udvider  den  lange  åbningstid  med  en  ekstra  dag,  dette  vil  være  om  
tirsdagen. 

 Gadeteamet  vil  fremad  få  åbningstider  på  kontoret  ca.  2  timer  om  dagen  mandag  til  
fredag.  Derudover  vil  de  få  en  arbejdsdag  om  ugen,  der  hedder  12-20,  hvilket  giver  
andre  muligheder  i  det  opsøgende  arbejde. 

Derudover vil medarbejderne deltage i projektmøde omkring Socialt frikort og et fælles CHP-
arrangement med Dorthe Birkemose. 

8.  Emner  til  kommende  møder: 
 Forslag  til  tema  i  det  nye  år:  Genoptræningsplaner  for  psykisk  sårbare  der  udskrives  fra  

psykiatrien.  Forslag  om  at  Else  Hansen,  leder  for  genoptræningen  på  Sundhedscentret  
deltager  på  mødet  den  27.  februar,  og  bl.a.  fortæller  om  hvilke  genoptræningsplaner  
der  kommer  fra  psykiatrien. 

9.  Eventuelt 
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