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 Næstved Kommune
Team Byråd og Direktion

www.naestved.dk 

Handicaprådet 13. juni 2017

Mødedato 13. juni 2017
Tid Formøde kl. 15.30

Alm.møde kl. 16.15

Sted Mødelokale 3, Rådmandshaven
Sagsnr. 27.69.48-G01-1-13

___________________________________________________________________

Mødedeltagere
Tonny Ploug
Dusan Jovanovic
Mona Lisa Serritslev
Bo Gammelgaard
Thomas Carlsen
Henriette Mortensen
Peer Hansen

Fraværende
Pia Bakkegaard
Kirsten Devantier

Gæster

Referent
Karen Sørensen
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1. Budget 2018 ( budget-materiale kan ses på Næstved kommunes hjemmeside) 
http://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Budget/Budget2017.aspx
(Det er relevant at kigge på både Omsorgsudvalgets og Sundheds- og 
Psykiatriudvalget)

Der er udfordring på økonomien på handicap- og psykiatriområdet. 
Der mangler mellem 21,8 og 26,8 mio.kr. 
Der er nogle enkeltsager der er væsentligt dyre.

Der vil ikke være takstreduktion i det nye budget.
Servicezoner – ældre- og handicap/psykiatriområder, dvs. at der kan være sammenfald 
af besøg fra begge områder. Dette vil der blive arbejdet på.

Der er tilført midler i budgettet på 4 mio. i 2018, som vil blive brugt til at nedbringe 
underskud.

Der vil samlet set i 2017 blive overført fra ældreområdet til handicapområdet ca. 18 
mio.kr. 
Hvert år bliver der også tilført midler fra børn- og ungeområdet. 

Der er tvivl i forhold til budgettet til Handicaprådet.  Der ser ud til at Frivillighedsrådet 
er lagt ind under Handicaprådet. Dette undersøges (Bo+Dusan)

Børn og unge med handicap – udgifterne stiger, samtidig er der en stor social 
udfordring, men der er ikke lagt op til reduktioner.
Der skal ske reduktioner på specialundervisning på skoleområdet.

Thomas Carlsen undersøger hos Lars Nedergaard om der bruges uddannet personale i 
specialundervisningen (Kobberbakkeskolen, afd. Sydby)

Der startes projekt om at integrere børn med autisme i normalklasser.

Der er lavet en specialklasse for 7 elever der ikke har modtaget undervisning i skolen  i 
2 år. Kobberbakkeskolen afd. Sydby

Annika Bramming inviteres til at fortælle om SIIA 

2. Nyt fra tilgængelighedsgruppen

Møde i tilgængelighedsgruppen, Signe Vind deltog i mødet.
Haydar har tidligere været med ude at måle de allerede etablerede handicap p-båse.
Der mangler afmærkning og båsene er for små.
Der er taget billeder af handicap p-pladserne. Disse billeder sendes ind til Signe Vind.

http://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Budget/Budget2017.aspx


Side 3 af 4

Dusan Jovanovic orienterer om at der er planer om bedre skiltning.
Handicaprådet er medlem af ”God Adgang”  og har modtaget midler herfra, som skal 
investeres i etablering af lift/elevator på Farimagsvej 16.

Rådet  tager kontakt til Cityforeningen om etablering af ramper til nogle af butikkerne i 
Næstved for  nemmere tilgang for handicappede. 

Formanden giver udtryk for utilfredshed at der ikke er taget hensyn til bedre handicap 
p-forhold ved renovering af  Jernbanegade.

Dusan Jovanovic orienterede om  at der arbejdes på bedre p-forhold for handicapbiler i 
den indre ring i Næstved.

3. Orientering om Omsorgsudvalget og Sundheds- og Psykiatriudvalgets 
studietur

Dusan Jovanovic og Bo Gammelgaard orienterede fra udvalgenes studietur til Skotland. 
Det var en interessant  og meget lærerig tur.
På områderne gøres tingene meget lig som vi gør i Næstved.

Programmet omfattede besøg både i Aberdeen og West Lothian.

Rapporten kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside på referatet for 
Omsorgsudvalgets møde den 16. maj 2017.
http://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20
og%20referater%20her/14/14-828.aspx?agendaid=14-828-1053

4. Nyt fra Omsorgsudvalg og Sundheds- og Psykiatriudvalget

Der er udloddet midler til indretning af køkkener på plejecentrene, så de ældre kan 
være med til at tilberede mad.

Der er nedlagt nogle lejemål på plejecentrene. 

Formanden spørger til, hvordan det ser ud i forhold til visiterede boliger.
Der er flere tomme boliger, bl.a. i Toksværd, som kan være svære at udleje. 

http://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20og%20referater%20her/14/14-828.aspx?agendaid=14-828-1053
http://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20og%20referater%20her/14/14-828.aspx?agendaid=14-828-1053
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5. Punkter til næste møde (5. september 2017): 
ViSP  
SIIA – v/Annika Bramming, Kobberbakkeskolen afd. Sydby

6. Eventuelt
Thomas Carlsen vender tilbage med nærmere besked om det videre forløb i forbindelse 
med at der tages  fat i forældre til børn med handicap i forhold til bureaukratiske krav.


