
   

 

   

  
  

  

  
 

  
  

 
 

 
 
 

 
    

 
  

 

___________________________________________________________________ 

Næstved  Kommune 
Stab  Jura 

www.naestved.dk  

Udsatterådet 18. juni 2019 

Mødedato 18. juni 2019 
Tid 13:00 – 15.00 
Sted Kornbakken, Kornbakken 6 
Sagsnr. 27.15.00-P35-1-18 

Mødedeltagere 
Thomas Dueholm Petersen 
Anne-Mette Kistrup 
Lily Brit Lund 
Gurli Pilegaard Schunk 
Kirsten Devantier 
Bo Gammelgaard 
Jørgen Villadsen 
Marianne Olsen 
Susanne Jørgensen 

Fraværende 
Susanne Jørgensen 
Robert Hansen (for Susanne Jørgensen) 
Lene Jensen 
Anette Nerup Sørensen 

Referent 
Keth Taarnby 
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1. Orientering  om  dialogmøde  vedr.  uro  på  Toldbodtorvet 
Nogle  brugere  oplever,  at  det  er  nogle  få  personer  der  laver  ballade.  Der  er  dog  også  
ballade  når  de  personer  ikke  er  til  stede. 
Der  er  opfordret  til  hele  gruppen,  at  der  holdes  lidt  selvjustits. 
Det  forsøges,  om  der  er  mulighed  for  nyt  dialogmøde  efter  sommeren. 
Det  er  primært  om  torsdagen,  når  der  er  udlevering  af  medicin  i  stofrådgivningen,  at  
der  er  problemer. 
Gademedarbejderne  prøver  at  komme  forbi  hver  dag. 
Det  foreslås  at  det  vil  være  en  god  ide  at  få  flyttet  stofrådgivningen  et  andet  sted  hen,  
eksempelvis  til  Sundhedscentret.  Sundhedscentret  er  dog  udfordret  af  pladsmangel. 

2. Tilbagemelding  på  Omsorgsudvalgets  drøftelse  af  udmøntning  af  besparelser,  der  blandt  
andet  omfatter  Varmestuen.  Der  afsøges  forskellige  muligheder  for  løsninger.  Måske  
skal  området  tænkes  anderledes  –  herunder  hvordan  man  har  varmestue/åbningstider,  
aktiviteter.  Omsorgs- og  Forebyggelses-udvalget  har  været  i  Skælskør  for  at  besøge  en  
varmestue  der  er  drevet  at  Kirkens  Korshær.  Det  er  en  overvejelse  værd  om  man  kan  
forestille  sig  en  Varmestue  i  Næstved,  der  drives  af  en  humanitær  organisation  som  
eksempelvis  Kirkens  Korshær  eller  lignende  organisationer. 
Psykiatritilbud:  der  arbejdes  på  at  samle  nogen  af  de  ”små”  tilbud. 

3. Budget 2020 
Budgetstrategien angiver, at de enkelte områder kommer med forslag, så budgettet 
holdes i nul. Aktuelt afventer man en budgetanalyse bl.a. på psykiatri-området. 

Der er fremlagt konkrete spareforslag for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, som 
udvalget skal forholde sig til og prioritere. Der er ikke flere steder i udvalgets budget, 
hvor det er oplagt at spare. 

Budget 2020 bliver en stor udfordring. 

4. Orientering  fra  Center  for  Social  Udsatte 
 Bofællesskabet  på  1.  sal  har  fået  udvidet  altanen  til  dobbelt  størrelse. 

 Forsorgshjemet  og  Bofællesskabet  har  holdt  påskefrokost  og  der  har  været  
arrangement  med  hveder  i  forbindelse  med  store  Bededag.  Brugerne  er  lidt  
svære  at  motivere  til  at  deltage  i  arrangementerne. 

 Varmestuen  er  ramt  af  de  aktuelle  besparelser.  Der  er  i  den  forbindelse  
gennemført  en  brugerundersøgelse  vedr.  Varmestuen. 

 Der  har  været  besøg  af  en  pølsevogn.  Til  dette  arrangement  var  der  stor  
tilslutning. 

 Der  afholdes  sommerfest  den  16.  august  i  Varmestuen. 

 Forsorgshjemet  har  haft  anmeldt  besøg  fra  Socialtilsynet,  og  er  godkendt. 
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 Forsorgshjemet  har  også  haft  uanmeldt  besøg  at  Socialtilsynet.  Der  blev  givet  
fine  tilbagemeldinger. 

 Stofrådgivningen  er  optaget  af  overvåget  medicin-indtag.  Borgerne  indkaldes  for  
at  personalet  kan  observere  om  borgeren  kan  tåle  den  medicin  man  får. 

 Sundhedspersonalet  i  Sygeplejeklinikken  har  været  på  kursus  i  sår  behandling. 

 Gadeteamet  består  i  øjeblikket  kun  af  én  medarbejder  på  nedsat  tid.  Generelt  
har  gadeteamet  et  godt  samarbejde  med  den  øvrige  medarbejdergruppe.  

 Linket  til  gadeteamet  på  Center  for  Socialt  Udsattes  hjemmeside  passer  ikke.  Til  
gengæld  skulle  Næstved  Kommunes  hjemmeside  være  rigtigt.  Telefonnummeret  
til  medarbejderen  i  gadeteamet  er  25  45  02  96  (Morten) 

 Asfalt  Liga/Ombold  kører  godt  i  Næstved.  Gruppen  er  blevet  spurgt  om  de  vil  
deltage  i  Nordiske  Mesterskaber  i  Finland  i  september  måned.  Det  drejer  sig  om  
7  personer  der  evt.  skal  af  sted.  Der  søges  puljemidler  til  at  dække  
omkostningerne. 

5. Status  på  foredrag 
Thomas  er  blevet  spurgt  om  han  vil  holde  foredrag  om  alkohol  og  Thomas’  liv  og  vejen  
til  at  blive  og  forblive  ædru.  Thomas  har  indtil  videre  holdt  oplæg  for  et  hold  
konfirmander  og  der  er  lavet  aftale  om  endnu  et  oplæg. 

6. Orientering  om  arrangement  hos  Rådet  for  Socialt  Udsatte 
Thomas  har  været  til  møde  i  Roskilde  vedr.  bisidderordning  og  budgetproces  i  
kommunerne.  Thomas  opfordrer  andre  fra  rådet  til  at  deltage  når  der  er  
arrangementer. 

7. Tilbagemelding  vedr.  Socialt  Frikort 
Ordningen  er  i  Næstved  Kommune  forankret  i  Center  for  Arbejdsmarked,  da  man  her  er  
i  kontakt  med  de  borgere  der  kan  komme  i  betragtning.  Centret  har  søgt  puljemidler  i  
TRYG-fonden  og  er  bevilget  et  beløb.  Der  er  10-12  borgere  der  er  i  spil  i  øjeblikket.  
Projektet  har  1  ½  år  tilbage. 

8. Opfølgning  på  pkt.  7  fra  sidste  møde:  ”Undersøge  hvordan  varmestuer  og  væresteder  
kommer  i  bedre  kontakt  med  hinanden  på  tværs  af  kommuner” 
Det  opleves,  at  man  ikke  er  opmærksom  på  hinanden  på  tværs  af  de  forskellige  
enheder. 
Jørgen  har  talt  med  ”Havnen”  i  Sakskøbing.  
Inden  for  kommunen  skal  man  være  bedre  til  at  dele  informationer. 

9. Flytning  af  det  planlagte  møde  21.  november  2019 
Da  Bo  og  Anne-Mette  ikke  kan  deltage  den  21.  november,  aftales  det  at  mødet  flyttes  
til  14.november  2019  k.  13.00 
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10. Eventuelt 

Der spørges til hvorfor der er et specifikt budget til Handicaprådets arbejde, når der 
ikke er det til Udsatterådets: Det bunder i at Handicaprådet er nedsat efter lovgivning, 
Udsatterådet er et politisk nedsat råd. 

11.Næste  møde:  29.  august  2019 
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