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 Næstved Kommune
Team Byråd og Direktion

www.naestved.dk 

Handicaprådet 7. marts 2018

Mødedat
o

7. marts 2018

Tid Formøde 13.15 – 14.00
Handicaprådet 14.00 – 16.00

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

__________________________________________________________
_________

Mødedeltagere
Tonny Ploug
Peer Skjold Hansen
Jessica Rohde
Mona Lisa Serritslev
Annja Hansen
Michael Perch
Cathrine Riegels Gudbergsen
Torben Kelm Danielsen
Thomas Carlsen
Bo Gammelgaard

Fraværende

Gæster

Referent
Keth Taarnby

Næstved 
Kommune
Team Byråd 
og Direktion

www.naestve
d.dk 
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1. Velkomst v/Bo Gammelgaard, samt kort præsentationsrunde

Efter velkomst, præsentation at medlemmerne.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Valg af formand

Tonny Ploug valgt

4. Valg af næstformand

Michael Perch valgt

5. Godkendelse af forretningsorden

Forslag til forretningsorden vedhæftes (både som Word-dokument og PDF, 
teksten er ens):

         
Forslag til 

forretningsorden for Handicaprådet 2018 - 2021.docx
Forslag til 

forretningsorden for Handicaprådet 2018 - 2021.pdf

Vedr. §8, stk.1,2. skal det forstås således, at møderne ikke er offentlige. 
Handicaprådet har mulighed for at invitere gæster til at holde oplæg.

Handicaprådet har mulighed for at invitere til dialogmøder/oplæg som en 
selvstændig del, i forbindelse med et konkret emne på dagsordenen.

Vedr. §8, stk. 2. Det er vigtig med formuleringen 8 arbejdsdage, i 
modsætning til 8 dage, af hensyn til organisationernes forberedelse til 
møderne.

6. Målsætning for Handicaprådet

Målsætning for det gamle råd udsendes til rådets medlemmer, sammen 
med referatet.

Målsætning for det kommende råd behandles på et kommende møde. 
Målsætning kan ses i sammenhæng med en evt. arbejdsplan for 
Handicaprådets arbejde.

Forslag til input til arbejdsplan: 
 Der har tidligere været lavet en fordeling blandt organisationernes 

medlemmer af, hvem der følger hvilke udvalgs arbejde.
 Drøftelse af hvornår det tolkes at man har et handicap, og hvordan 

inddrages det i kommunens sagsbehandling på 
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beskæftigelsesområdet. 
 Inklusionsområdet på børneområdet. Forslag om temadag med 

politisk deltagelse og DH
 Det gode liv
 Fokus på handicap i forbindelse med beskæftigelse
 Skole og trivsel for handicappede børn
 FN’s handicapkonvention – hvordan får vi den implementeret i alt 

arbejde der vedrører handicappede borgere.

7. Udpegning af en repræsentant til Det centrale Kostråd

Mona Lisa Serritslev valgt

8. Udpegning af en repræsentant til Frivilligrådet

Peer S. Hansen valgt

9. Valg af 2 repræsentanter til Tilgængelighedsgruppen

Jessica Rohde og Tonny Ploug valgt

10.  Forslag til mødeplan (herunder årsmøde i Det centrale Handicapråd)

Der er ikke fastsat dato for årsmøde i Det centrale Handicapråd

Følgende datoer foreslås for møder i Handicaprådet:
Tirsdag 3. april 2018
Mandag 7. maj 2018
Tirsdag 14. august 2018
Tirsdag 2. oktober 2018
Mandag den 26. november 2018

Datoerne godkendt. 
Tidspunkter: formøde 15.00-15.45, møde 15.45-17.30

11. Eventuelt

a. Det blev kort drøftet, hvordan procedurer er for henvendelse til 
borgmesteren. Bo Gammelgaard oplyste at det er praksis, at 
borgmesteren uddelegerer besvarelser af konkrete henvendelser til 
det Center i kommunen, der har kompetencen på det konkrete 
område. Centeret besvarer henvendelsen på vegne af 
borgmesteren.

b. Der er et ønske om at invitere Centerchef Torben Bahn til et 
kommende møde, for at fortælle hvordan det fungerer i jobcentret, 
når personer med handicap visiteres til anden aktør.

c. Emner der ønskes behandlet på et møde i Handicaprådet kan 
sendes til formanden eller sekretæren. Det er vigtigt at være 
konkret i forhold til, hvad det er man gerne vil have orientering 
om.

d. Der er tilbud om at en konsulent fra DHF gerne vil komme og 
fortælle om adgang til forskellige bygninger mv.

e. Der er tilbud om gratis mini-kursus i tegnsprog for medarbejdere. 
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Dette kan lette døve borgeres indgang til kommunen. Beskeden 
gives videre i organisationen.

f. I forbindelse med politisk ønske om afbureaukratisering, er der 
ønske om at lave en arbejdsgruppe med bl.a. forældre udgeget af 
DHF, der sammen med andre repræsentanter vil deltage i arbejdet 
med at nedbring bureaukratiet inden for området der arbejder med 
børn med handicap. Mona Lisa og Thomas arbejder videre på at 
finde personer til arbejdsgruppen.

g. Til næste møde ønskes en oversigt over organisationen i Næstved 
Kommune


