
   

  
 

 

   

 
  
  

 
  

 
 

       
    

  
 

  
 

 

___________________________________________________________________ 

Næstved Kommune 
Stab Jura 

www.naestved.dk 

Handicapråd 5. september 2019 

Mødedato 5.  september  2019 
Tid Formøde  14.45  –  15.15 

Handicaprådet  15.15-17.00 
Sted Rådmandshaven,  mødelokale  3 
Sagsnr. 27.69.48-G01-1-18 

Mødedeltagere 
Tonny Ploug 
Peer Skjold Hansen 
Mona Lisa Serritslev 
Bo Gammelgaard 
Jytte Bo Nielsen 
Michael Perch 
Karina Ahrensbach 

Gæst 
Linda Løvenholdt Schrøder og Kirsten Mackenzie (pkt. 1.) 
Klaus da Cunha (pkt. 2) 

Fraværende 
Cathrine Riegels Gudbergsen 
Thomas Carlsen 
Torben Kelm Danielsen 
Annja Hansen 

Referent 
Keth Taarnby 
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1. Skole,  fravær  og  sanktioner  for  børn/familier  med  stort  fravær 
DH  har  bedt  om  at  få  emnet  på  dagsordenen,  da  der  nu  i  lovgivningen  gives  mulighed  
for  at  lave  sanktioner  i  familiers  sociale  ydelser,  hvis  børn  har  for  stort  ulovligt  fravær.  
Der  opleves  stor  forskel  på  hvordan  fravær  registreres  eller  håndteres  på  de  enkelte  
skoler. 

Ifølge  Folkeskoleloven  skal  skolerne  registrere  fravær.  
Der  er  fokus  på  ulovligt  fravær,  og  det  er  alene  denne  form  for  fravær  der  kan  
sanktioneres  for  i  sociale  ydelser. 
I  Næstved  Kommune  er  der  endnu  ikke  set  konsekvenser  for  ulovligt  fravær.  Skolerne  
skal  indsende  kvartalsvise  indberetninger  af  fravær,  første  gang  med  udgangen  af  
september.  Når  indberetningerne  er  samlet,  videresendes  oplysningerne  om  børn/unge  
med  ulovligt  fravær  til  Center  for  Børn  og  Unge,  der  laver  partshøring  hos  de  berørte  
familier.  Såfremt  fraværet  er  ulovligt,  vil  forældrene  miste  børnepengene  i  det  
efterfølgende  kvartal. 

Fra  DH´s  side  gives  udtryk  for,  at  det  er  vigtigt  med  korrekt  registrering,  så  familiernes  
tillid  til  ”systemet”  bevares. 

Opmærksomheden henledes på at loven er ny og ikke er helt implementeret endnu. 
Skolerne er meget opmærksomme på at få registreret fravær rigtigt. 

2. Situationen  på  Kobberbakkeskolen 
Emnet  er  rejst  af  DH  fordi  der  har  været  en  del  bekymrede  henvendelser  fra  forældre. 
Der  ønskes  en  orientering  om  evaluering  af  SIA-klasserne. 

Der kan re-visiteres til skoletilbud flere gange om året, alt efter hvordan det enkelte 
barn udvikler sig og trives. Der foregår hele tiden et stort arbejde i samarbejde med 
familierne, så der findes løsninger der medfører bedre placering af det enkelte barn. 
Det er generelt et meget kompliceret område. 

I  forhold  til  spørgsmål  til  besparelser,  oplyses  det  er  der  endnu  ikke  er  sparet  noget  på  
området. 

Det er muligt at der har været problemer med kommunikationen mellem skolen og 
familierne. Der ses en tendens til at kommunikation er bedre, også forældrene imellem. 
Skolen har mere fokus på muligheder og elevernes ressourcer frem for diagnoser. 

SIA-klasserne:  Evalueringen  skal  foregå,  dels  ved  at  spørge  elever,  medarbejdere  og  
forældre  der  har  haft  konkret  kontakt  med  SIA-klasserne,  dels  ved  fakta-analyse  om  
bl.a.  økonomi  (hvad  har  det  kostet  at  have  klasserne  og  hvad  ville  udgiften  have  været  
hvis  man  ikke  havde  haft  dem).  Derudover  suppleres  evalueringen  af  fokusgruppe-
interviews.  

3. Budgetproces 2020 
Budgetprocessen for 2020 er forsinket grundet folketingsvalget tidligere på året. 
Byrådet har ikke været på budgetseminar endnu (normalt afholdes det i august). Derfor 
ligger der ikke en budgetaftale på nuværende tidspunkt. 
På det nationale plan vides det endnu ikke, hvor pengene vil blive prioriteret til i forhold 
til området. 
Det ses i overslagsårene, at der er udfordringer på forhånd. 
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Der ligger et bilag på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets sidste møde. Det viser at 
der har været en meget stor tilgang af personer på området men ikke tilsvarende 
tilførsel af penge. 

Budgetoplæg er behandlet i udvalgene. Der ligger forslag om reduktion på 5 mio. kr. 
Udvalget afventer hvordan situationen. udvikler sig. 
Der træffes ikke beslutning om evt. besparelser før man kender forudsætningerne for 
budgettet for 2020. 

4. Børne- og  ungepolitikken:  Udvalget  har  udsat  drøftelsen  til  den  7.  oktober.  Så  der  er  
endnu  ikke  et  svar  på,  hvornår  Handicaprådet  bliver  hørt  (til  orientering) 

5. Tilgængelighedsgruppen 

Nyt møde den 10/9. 

Tonny har sammen med Peter og Martin været ude og kigge på de nye parkeringshuse. 
Begge parkeringshuse har problemer i forhold til, hvordan man har indrettet handicap-
parkeringspladser. Det anbefales, at man inddrager Tilgængelighedsgruppen inden man 
indretter den slags huse. Der er dialog om, hvordan man kan løse udfordringen. 

Badebro på Enø. Der er lavet en adgangsbro. Det er lidt problematisk at den hyppigt 
bruges til barnevogne og klapvogne, så der ikke er så god adgang for kørestolsbrugere. 

6. Nyt  fra  de  stående  udvalg: 
Beskæftigelses- og  Uddannelsesudvalget:  Peer  Hansen  og  Mona-Lisa  Serritslev 
Møde  i  juni.  Det  er  væsentligt  at  have  for  øje  at  det  er  hele  kommunen  der  skal  spare.  
Der  er  besluttet  en  del  besparelse  på  beskæftigelsesområdet.  

Der udtrykkes bekymring for, for stor udbredelse af digitale løsninger. 

Er medarbejderne inden for området parat/klædt på, til at møde borgere med 
handicaps. I øjeblikket opleves det som meget kontrol og mistillid. 

Fra 1. august er der indført FGU (forberedende Grund Uddannelse), for unge under 25. 

Projekt på vej til arbejde. Et mål om at flere kommer i job. Hvad vil man med de 
personer der ikke kommer i job inden for 2½ år. 

Børne- og Skoleudvalget: Annja Hansen, Mona-Lisa Serritslev og Jytte Bo Nielsen 
Godkendelse af mødeplanen. Der er planlagt en dag til økonomisk topmøde. 
Handicaprådet vil gerne deltage. 

Indsatser for at mindske fravær. Har givet stort udbytte. Der er bekymring for 
konsekvenserne for stigende fravær. 

Sundhedspolitik sendt i høring. Der ønskes skærpede retningslinjer for anbragte børn 
og unge. 
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Evaluering af SIA-klasserne. Fokus på om der er børn med samme behov i klasserne. 
Fokus på klassekvotienterne. 

Orientering om udvikling i antal underretninger. Samarbejde skal sikre overholdelse af 
frister. Bekymring Center for Børn og Unges budget. 

Kultur og Demokratiudvalget: Tonny Ploug 
Intet 

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget: Alle 
Intet 

Plan- og Erhvervsudvalget: Tonny Ploug 
Intet 

Teknisk Udvalg: Tonny Ploug 
Intet 

Økonomiudvalget: Alle 
Intet 

7. Eventuelt 

8. Emner  til  kommende  møder: 
a. Oplysninger  om  boliger  til  handicappede 
b. Fokus-gruppen.  Drøftelse  af  det  afsluttende  notat. 
c. Handleplaner 
d. Team-aftale  
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