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 Næstved Kommune
Team Byråd og Direktion

www.naestved.dk 

Handicaprådet 7. november 2017

Mødedato 7. november 2017
Tid Formøde kl. 15.30

Alm. Møde 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 
Henriette Mortensen
Tonny Ploug
Kirsten Devantier

Fraværende

Gæster
Anja Nagel og Merete Kleist Nielsen deltog ved punkt 1 kl. 16.15

Referent
Keth Taarnby
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0. Tonny takkede for det gode samarbejde i den forgangne valgperiode. Det er sidste 
møde, med mindre der opstår sager, der skal behandles inden det nye råd tiltræder. 
Skulle der opstå uopsættelige sager, indkaldes det afgående råd.

1. Høring vedr. prisindhentning, inkontinens v/Anja Nagel

      
Høring, 

inkontinens.docx
RYK høringssvar 

Slagelse-Lejre okt '17.pdf
Prisindhentning - 

kateterhjælpemidler.pdf
Tilbudsliste 
(004).pdf

Høringssvar fra Handicaprådet: Handicaprådet ser det som et bredt udbud, og anbefaler at 
man indgår aftale.

2. Status Foreningernes Hus

Foreningernes Hus er taget i brug. Huset opleves som lyst og venligt. Rampen opleves 
ikke som skæmmende for huset. Liften(elevatoren) fungerer tilfredsstillende. 
Arbejdet med udenomsarealer går planlægningsmæssigt i gang nu. Det forventes, at 
der tænkes på at indarbejde de omliggende arealer, eksempelvis Grønnegades Kaserne. 

3. Sag fra Børne- og Skoleudvalgets møde 23. oktober 2017 (Sag 116):
Orientering om udfordringsret for forældre til børn med handicap

   
Orientering om 

udfordringsret for forældre til børn med handicap.pdf
Udfordringsretafbu
reaukratisering for forældre til børn med handicap.pdf

Handicaprådet anbefaler, at de repræsentanter der ønskes udpeget fra 
handicaporganisationerne gerne repræsenterer området bredt. 
Handicaporganisationerne drøfter udpegningen på et kommende møde den 9. 
november 2017. Der meldes tilbage efter mødet torsdag den 9. november til Thomas 
Carlsen.

4. Sag fra Børne- og Skoleudvalgets møde 23. oktober 2017 (Sag 117):
Evaluering af hjemtagelse af opgaver fra Taleinstituttet

Evaluering af 
hjemtagelse af opgaver fra Taleinstituttet.pdf

Orienteringen taget til efterretning.
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5. Nyt fra Tilgængelighedsgruppen

Der var møde i Tilgængelighedsgruppen den 30. oktober 2017. Der blev blandt andet 
talt om handicapparkering, og skiltning på disse. 
Der skal arbejdes med belysning på udendørsarealerne ved Foreningernes hus.
Der kigges også på forbedring af offentlige handicap-toiletter i Næstved by.

6. KL – Handicap- og Psykiatrikonference, 28. november 2017, kl. 9-16, Hotel Comwell 
Kolding. Årets tema: Rehabilitering – et fælles udgangspunkt

Peer Hansen regner med at kunne deltage.

7. Nyt Handicapråd 

Den først udmeldte dato for indmelding af navne fra Dansk Handicapforbund var den 
10. december 2017. Da der først er årsmøde i januar måned, kan navne først meldes 
ind efter dette møde. Efter organisationernes møde den 9. november 2017 meldes dato 
for årsmøde ind til sekretæren.

8. Gode ideer til ideer, det nye Handicapråd kan arbejde videre med

Kan der eventuelt bruges penge på arbejdet med udredning af handicappede i forhold 
til arbejdsmarkedet. Og hvad rummer begrebet handicappet? Evt. en undersøgelse af 
handicappedes muligheder på arbejdsmarkedet fremfor at blive tilkendt pension.

Et forslag kan være at arbejde med emner. Årshjul baseret på en brainstorm i starten 
af den nye periode.

Tilbud fra de tekniske center om at lave rundering i Næstved og få inspiration i 
fællesskab til forbedringer – gælder både trafik og ejendomme

Tur til Musholm feriecenter for inspiration til, hvordan man arbejder med handicappede 
på en meget god måde – boliger, ophold, strand, parkeringer, udenomsarealer osv.

De tekniske centre vil generelt gerne have hjælp fra alle med indberetning om forhold 
der kan forbedre dagligdagen – proces bør udarbejdes herfor

Udarbejd en evt. fælles advisering elektronisk som Giv et praj løsning, med fokus på at 
være handicap-egnet
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9. Bemærkninger til den forgangne periode i Handicaprådet

Der laves en opsamling på rådets arbejde inden årets udgang.

10. Eventuelt

Reklame fra Det danske madhus omdelt.


