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 Næstved Kommune
Team Byråd og Direktion

www.naestved.dk 

Handicaprådet 5. september 2017

Mødedato 5. september 2017
Tid Formøde kl. 15.30

Alm.møde kl. 16.15
Sted Mødelokale 3, Rådmandshaven
Sagsnr. 27.69.48-G01-1-13

___________________________________________________________________

Mødedeltagere

Mona Lisa Serritslev
Peer Hansen
Pia Bakkegaard
Dusan Jovanovic
Bo Gammelgaard
Thomas Carlsen
Lisbeth Marie France Dahl 

Fraværende
Henriette Mortensen
Tonny Ploug
Kirsten Devantier

Gæster
Annika Bramming kl. 16.15
Anja Nagel Christiansen og Merete Kleist kl. 16.45

Referent
Keth Taarnby
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0. Vi byder velkommen til Lisbeth Marie France Dahl fra de tekniske centre, der 
deltager for 

1. Annika Bramming er inviteret til at fortælle om SIIA kl. 16.15 samt give 
tilbagemelding om der bruges uddannet personale i specialundervisningen 
(Kobberbakkeskolen, afd. Sydby)(aftalt på sidste møde)

Der blev givet en orientering om projektet SIIA; Struktur, inklusion, elever med autisme og 
almen-elever, hvilket blev positivt modtaget.

Personalet i specialundervisningen på Kobberbakkeskolen, afd. Sydby: på et tidspunkt var 2/3 
af personalet ikke uddannet. Nu tilstræbes det, at flest mulige af personalet har relevant 
uddannelse til at arbejde med målgruppen. Der er hele tiden udvikling i ansættelse af 
personale.

2. Høring vedr. SKI (Statens og kommunernes indkøbsservice) udbud inden for 
servicelovens § 112, aftale for bleer. Anja Nagel Christiansen og Merete Kleist er inviteret 
til at informere om udbudsmaterialet, samt en hurtig information om bevilling af bleer, kl. 
16.45

Kort orientering om tildeling af bleer til borgerne jf. §112.

Kort orientering om udbudsmaterialet. Forskellen i forhold til tidligere udbud er, at Næstved 
Kommune tidligere har udbudt indkøb af bleer selv, og nu indgår man i et fælles udbud med 
SKI.

Til høring i 
handicaprådet 5 9 2017.docx

Høringssvar:
Der er givet en kort indtroduktion til udbudsmaterialet. Handicaprådet følger 
inkontinenssygeplejerskernes anbefalinger og finder at materialet ser fornuftigt ud, og 
anbefaler derfor aftalen.

3. Budget 2018, desuden tilbagemelding fra sidste møde i forhold til om Frivillighedsrådets 
budget skulle være lagt ind under Handicaprådets budget i 2018

Der har været afholdt budgetseminar for politikerne, og der har været holdt informationsmøde 
for MED-organisationen.
Handicap-området er udfordret både af dyre enkeltsager, af at STU-udgifterne er stigende, 
ligesom psykiatriområdet er stigende.
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Området for udsatte børn og unge er stærkt udfordret. 

De politiske udvalg er i gang med at prøve at finde finansiering af underskuddet.

Frivillighedsrådets budget og Handicaprådets budget er til rådighed for de respektive råd. 
Selvom det på kommunens hjemmeside ser ud som om budgetterne for rådene er lagt 
sammen.

4. Orientering KV17 

Der vil være nogle aktiviteter inden for forskellige områder, for eksempel møder og mulighed 
for at afgive brevstemmer i forbindelse med aktiviteterne. Disse tiltag laves for at fremme 
valgdeltagelsen. 

5. Opfølgning på Dialogmødet på tværs af de kommunale råd i Næstved Kommune 
den 23. august 2017 

Dialogmøde med repræsentanter fra alle områder. Fremadrettet vil det være en god ide, at der 
er en dagsorden for emnerne der skal drøftes på dialogmøderne.

6. Orientering om Foreningernes Hus

Det er planlagt at huset skal kunne bruges fra den 29. september, men det er tvivlsomt om 
håndværkerne er færdige til tiden. 

7. Nyt fra Udvalgene
Intet.

8. Status fra Tilgængelighedsgruppen
Intet nyt. Der er møde i Tilgængelighedsgruppen 12/9 2017

9. Eventuelt
 Foreningernes dag. Peer har deltaget i et par stande. Det var en god dag. Generelt 

virker det som om at arrangementet er godt besøgt, uanset vejret.
 Næste møde 7. november: Til det sidste møde i år er det aftalt at der afsluttes med en 

let anretning (husk 1 vegatarisk)


