
   

  
 

 

   

 
  
  

 
  

  
 
  
    

 
 

 

___________________________________________________________________ 

Næstved Kommune 
Stab Jura 

www.naestved.dk 

Handicapråd 27. juni 2019 

Mødedato 27.  juni  2019 
Tid Formøde  13.00  –  15.00 

Handicaprådet  15.00-17.00 
Sted Teatergade  8,  mødelokale  8  (1  sal) 
Sagsnr. 27.69.48-G01-1-18 

Mødedeltagere 
Tonny Ploug 
Peer Skjold Hansen 
Mona Lisa Serritslev 
Bo Gammelgaard 
Cathrine Riegels Gudbergsen 
Jytte Bo Nielsen 
Michael Perch 
Torben Kelm Danielsen 
Karina Ahrensbach (for Annja Hansen) 

Fraværende 
Annja Hansen 
Thomas Carlsen 

Gæster 

Referent 
Keth Taarnby 
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1. Mål og Vision for Handicaprådet 
Handicaprådet har drøftet emnet på tidligere møder den 7. marts, 3. april, og 7. maj 
2018, samt 7. februar og 4. april 2019: 

 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 

 Den  7.  februar  2019:  udsat 
 Den  4.  april  2019:  Det  forslås,  at  der  nedsættes  en  lille  gruppe  til  at  komme  

med  et  forslag  til  Handicaprådets  gruppe.  I  forbindelse  med  mødet  den  6.  juni  
2019  mødes  medlemmerne  (minus  administrationen)  kl.  13.00  og  laver  forslag.  
Der  udsendes  mødeindkaldelse  med  besked  om  mødelokale  mv. 

 Den  27.  juni  2019: 
Vision og mål for Handicaprådet: 
1.    Der  skal  være  sammenhæng  i politikkerne   og  den  kommunale  praksis.  
2.    Udbrede  kendskabet  til  FN’s  Handicapkonvention  – og   få den   implementeret  i praksis.   
3.    Respekt  for  menneskets  naturlige  værdighed,  frihed  til  at  træffe  egne  valg  og  uafhængighed  af  

andre  personer 
4.    Borgeren  i centrum   - borgens  ansvar  for  ens  eget  liv  

Arbejdsplan for Handicaprådet: 

     1.    Lige  adgang  og  mulighed  for  alle. 
2.    Retssikkerhed 
3.    Beskæftigelse 
4.    Uddannelse 
5.    Sundhed 
6.    Alle  løfter  barren  – bedre   kommunikation 
7.    Temadag  

2. Budget 2020 
Overordnet set ser det generelle budget ud til, at man i overslagsårene skal ud til at 
passe på udgifterne. På handicapområdet behandles udfordringerne løbende på 
udvalgsmøderne i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget. Det ser ud til at besparelserne, 
der er lavet ved sidste budgetkontrol, er nogenlunde balance, forstået sådan, at det 
lave serviceniveau får budgettet til at hænge sammen. 
I 2020 ser det ud til at budgettet er forværret på 7,8 mio. i forhold til hvad man har 
forventet. Udvalget skal i første omgang prøve at finde ud af at få balance. Omsorgs-
og Forebyggelsesudvalget har valgt ikke at finde beløbet inden oversendelse, men har 
fremsendt det samlede budget til forhandlinger. Det betyder at der ønskes en fælles 
drøftelse af udvalgets område med hele byrådet. Udvalget har reduceret en del på 
overslagsårene ved sidste budgetkontrol, der får gennemslag i de kommende 
budgetter. 
På børneområdet er der også udfordringer, både med budget 2019 og fremadrettet. 

Side 2 af 4 



   

                
   

   

            
        

        

        
             

           
  

              
    

       
            

 

        

3. Forslag  om  ændring  af  mødetidspunkter  fra  næste  års  planlægning 
Når  der  skal  laves  forslag  til  mødeplan  for  2020  forsøges  det  at  lægge  møderne  på  
forskellige  mødedage.  Formøde  kl.  15.15-16.00  Handicaprådsmøde  16.00-18.00. 

4. Børne- og  ungepolitikken  –  status,  inddragelse  og  evt.  hvornår? 
Thomas Carlsen oplyser i mail af 21. juni 2019. ”Der er ikke besluttet noget endeligt om 
processen for Børnepolitikken endnu.” 
Genoptages på næste møde. 

5. Diæter  –  udbetaling 
Der er stillet spørgsmål om udbetalingen af diæter for deltagelse i Handicaprådets 
møder. Spørgsmålet videresendes Næstved Kommunes økonomiske afdeling, hvorfra 
der ventes at foreligge svar til næste møde. 

6. Handicaprådets  brochure,  status,  anvendelse 
Har fået input fra Tonny, Jytte, Mona Lisa, Peer. 
Brochure, hvor skal den ligge? Er det en brochure som skal udleveres når 
Handicaprådets medlemmer er ude til forskellige arrangementer? Skal den ligge på 
Næstved Kommunes hjemmeside? 

7. Team  Handicap,  virksomhedsaftale 
Det er et spørgsmål fra DH. De specifikke spørgsmål fremsendes fra Jytte og Karina. 
Drøftes igen på næste møde. 

8. Nyt  fra  Tilgængelighedsgruppen 
Tilgængelighedsgruppen holdt møde den 12. juni 2019. 
Teknisk Udvalg har besluttet at der iværksættes følgende tiltag for at øge 
tilgængelighed. 

 Udvidelse  af  fortov  ved  Græshoppebroen  i  Karrebæksminde 
 Etablering  af  forbedrede  badefaciliteter  og  skiltning  i  Karrebæksminde 
 Opgradering  af  bænke  ved  Glumsø  Sø 
 Opgradering  af  bænke  og  etablering  af  håndliste  ved  trappe  på  Åsen 
 Opsætning  af  lyd-fyr  i  Næstved  by 
 Friluftsfaciliteter  for  handicappede  på  Ydernæs 
 Forbedret  adgang  foran  kulturhuset  Rejseladen  i  Glumsø 

Herudover har der været kontakt til God Adgangs konsulent. 

9. Nyt  fra  de  stående  udvalg: 
Beskæftigelses- og  Uddannelsesudvalget:  Peer  Hansen  og  Mona-Lisa  Serritslev 
På  sidste  møde  i  udvalget,  blev  det  påpeget  at  der  blev  sparet.  Ser  på  sidste  referat  at  
der  har  været  et  konsulentfirma  til  at  analysere.  Konsulentfirmaet  opfordrer  til  at  man  
ikke  sparer  de  forkerte  steder. 
Der  er  en  hårfin  grænse  mellem  at  være  syg,  og  til  at  blive  handicapper.  OBS  på  at  
man  påtænker  at  spare  på  indsatsen  for  at  få  ledige  i  job.  
Opmærksomhed  på  at  det  ikke  altid  er  godt  med  længere  praktikforløb,  da  det  ikke  
nødvendigvis  er  godt  for  alle. 
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Opmærksomhed på, at det ikke er heldigt at der skal oprustes på sanktionsområdet, da 
yderligere sanktioner kan have store konsekvenser for udsatte borgere. 

Børne- og Skoleudvalget: Annja Hansen, Mona-Lisa Serritslev og Jytte Bo Nielsen 
Der er ikke noget konkret. Men der er flere ting som burde være vendt i Handicaprådet. 
Bl.a. situationen på Kobberbakkeskolen, og sanktioner på fravær. 

(Michael) Borgermøde på Holmegaardsskolen. Der træffes beslutning om 
døgndiamantens indflytning på Holmegaardsskolen inden næste møde i Handicaprådet. 

Kultur- og Demokratiudvalget: Tonny Ploug 

Byrådet påtænker at bygge ny svømmehal som erstatning for de eksisterende 3 
svømmehaller. Handicapforeningerne har fremført forskellige synspunkter, som input til 
planlægningen af projektet. DH opfordres til at fremsende synspunkter. 

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget: Alle 
Budgetprocessen er i gang. 

Plan- og Erhvervsudvalget: Tonny Ploug 
Intet 

Teknisk Udvalg: Tonny Ploug 
Som beskrevet under Tilgængelighedsgruppen 

Økonomiudvalget: Alle 

10.Eventuelt 
 Byrådet  har  godkendt  ændringerne  i  Handicaprådet  og  de  indmeldte  suppleanter  

på  møde  den  28.  maj  2019. 
 Referater  fra  Handicaprådet  for  2019  mangler  på  hjemmesiden 
 Efterlyser  oplysninger  om  boliger  til  handicappede. 

11. Emner  til  næste  møde: 
 Skole,  fravær  og  sanktioner  for  børn/familier  med  stort  fravær 
 Situationen  på  Kobberbakkeskolen 
 Fokusgruppen,  status 
 Følgegruppen,  status 
 Oplysninger  om  boliger  til  handicappede  (et  kommende  møde) 
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