
   

 

   

 
  
  

 
  
 

  

 
 
  

___________________________________________________________________ 

Næstved  Kommune 
Stab  Jura 

www.naestved.dk  

Handicaprådet 28. november 2019 

Mødedato 28.  november  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 
Annja Hansen 
Cathrine Riegels Gudbergsen 

Gæst 

Fraværende 
Thomas Carlsen 
Michael Perch 
Torben Kelm Danielsen 

Referent 
Keth  Taarnby 
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1. Udpegning  af  1  repræsentant  til  Børne- og  Skoleområdets  lokale  topmøde  27.  
februar  2020. 

Annja Hansen udpeges. 
Tonny skriver til udvalget om det vil være muligt at deltage i hele topmødet, fremfor 
kun en del af det. 

2. Orientering  om  udpegning  til  byggeudvalg  vedr.  vand- og  svømmefaciliteter 
Efter  forespørgsel  på  mail  blev  Tonny  Ploug  udpeget  til  byggeudvalget. 

3. Forslag  til  mødeplan  2020: 
Torsdag  20.2.2020  ændres  til  18.2.2020 
Onsdag  1.4.2020 
Tirsdag  16.6.2020 
Onsdag  2.9.2020 
Torsdag  29.10.2020 
Torsdag  10.12.2020 

Handicaprådet  vedtog  på  mødet  i  juni  2019,  at  møder  i  2020  afholdes,  så  formøde  er  
fra  kl.  15.15-16.00  og  Handicaprådsmødet  er  fra  16.00  –  18.00. 

Mødeplanen godkendt med ændring af datoen i februar. 

4. Handleplan  

”DH Næstved vil gerne have Handicaprådet til at tage følgende op til drøftelse: 
Vores bagland kan komme med flere eksempler på at der iværksættes en handleplan 
over for borgeren, men der følges ikke op på planen af sagsbehandleren, og i nogle 
tilfælde undlader kommunen helt at igangsætte en handleplan. 
Der findes mange tilfælde hvor, selv om der er igangsat en handleplan, at der ikke 
følges op på denne, selv om borgeren gør opmærksom på dette. 
Derfor vil Handicaprådet gerne have information om hvordan forvaltning og byrådet 
efterlever den i Servicelovens § 141 fastsatte lovgivning. 

Herunder selve lovteksten: 
”Serviceloven § 141 
§ 141 stk. 1. 
Når  der  ydes  hjælp  til  personer  under  folkepensionsalderen,  jf.  §  1  a  i  lov  om  social  
pension,  efter  afsnit  V,  skal  kommunalbestyrelsen  som  led  i  indsatsen  skønne,  om  det  
er  hensigtsmæssigt  at  tilbyde  at  udarbejde  en  handleplan  for  indsatsen,  jf.  dog  stk.  2  
og  6.  Ved  denne  vurdering  skal  der  tages  hensyn  til  borgerens  ønske  om  en  handleplan  
samt  karakteren  og  omfanget  af  indsatsen. 
Stk.  2.  
Kommunalbestyrelsen  skal  tilbyde  at  udarbejde  en  handleplan,  når  hjælpen  ydes  til  

1)  personer  med  betydelig  nedsat  fysisk  eller  psykisk  funktionsevne  eller 
2)  personer  med  alvorlige  sociale  problemer,  der  ikke  eller  kun  med  betydelig  
støtte  kan  opholde  sig  i  egen  bolig,  eller  som  i  øvrigt  har  behov  for  betydelig  
støtte  for  at  forbedre  de  personlige  udviklingsmuligheder. 

Side 2 af 6 

https://danskelove.dk/pensionsloven/1a
https://danskelove.dk/pensionsloven/1a
https://danskelove.dk/serviceloven/141#2
https://danskelove.dk/serviceloven/141#6
https://15.15-16.00


   

            
    

               

              
   

          

              

            
             
      

              
                

              
 

Stk.  3.  
Handleplanen  skal  angive  

1)  formålet  med  indsatsen, 
2)  hvilken  indsats  der  er  nødvendig  for  at  opnå  formålet, 
3)  den  forventede  varighed  af  indsatsen  og 
4)  andre  særlige  forhold  vedrørende  boform,  beskæftigelse,  personlig  hjælp,  
behandling,  hjælpemidler  m.v. 

Stk.  4.  
Handleplanen  bør  udarbejdes  ud  fra  borgerens  forudsætninger  og  så  vidt  muligt  i  
samarbejde  med  denne. 
Stk.  5.  
Når  en  person  visiteres  til  et  socialt  døgntilbud  efter  §§  107-110  eller  til  et  
behandlingstilbud  for  stofmisbrugere  efter  §  101,  skal  relevante  dele  af  handleplanen  
eller  den  helhedsorienterede  plan  udleveres  til  tilbuddet. 
Stk.  6.  
Kommunalbestyrelsens  forpligtelser  efter  stk.  1-5  gælder  ikke  for  personer,  der  tilbydes  
anonym,  ambulant  behandling  af  stofmisbrug  efter  §  101  a. 
Stk.  7.  
Kommunalbestyrelsen  kan  tilbyde,  at  handleplanen,  jf.  stk.  1  og  2,  kan  erstattes  af  en  
helhedsorienteret  plan,  når  der  er  tale  om  borgere  med  komplekse  og  sammensatte  
problemer,  hvor  der  kan  eller  skal  udarbejdes  flere  planer  for  indsatserne,  og  hvor  der  
er  et  koordinationsbehov  forbundet  hermed.  Borgeren  skal  give  samtykke  til,  at  
handleplanen  erstattes  af  en  helhedsorienteret  plan.  Erstattes  handleplanen  med  en  
helhedsorienteret  plan,  skal  kravene  i  stk.  3  og  4  fortsat  opfyldes.” 

Der er modtaget ”Notat til Handicaprådet vedr. handleplaner i Team Handicap”, udarbejdet 
af Sven Sørensen 18. november. 

DH´s medlemmer oplever en del frustration i forhold til handleplaner der ikke lever op til 
kravene. 

Bo Gammelgaard gav en kort beskrivelse af hvordan der arbejdes med handleplaner på det 
specialiserede handicapområde (voksne). 

5. Tro og love-erklæring i forbindelse med genbevilling af lån til handicapbil 

”DH Næstved vil gerne have Handicaprådet til at tage følgende op til drøftelse i 
Handicaprådet. 

DH Næstved er blevet kontaktet af flere medlemmer, der ikke forstår, hvorfor 
kommunen ikke tilbyder en ”Tro og love-erklæring” når man ansøger om støtte til 
genbevilling ved lån til køb af handicapbil. 

Det må da være en fordel for kommunen og spare meget i sagsbehandlingstiden, hvis 
medborgere der tidligere har fået bevilget lån til køb af handicapbil, og der ikke er sket 
ændringer, at kommunen kan bevilge på de tidligere oplysninger der lå til grund for 
seneste bevilling. 
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Forvaltningen/sagsbehandlinger fortæller at det aldrig er blevet besluttet at anvende 
”Tro og love-erklæring” her i kommunen. 

Derfor vil Handicaprådet gerne have information om hvordan forvaltning og byrådet 
efterlever den i Servicelovens §114 fastsatte lovgivning i lovteksten § 11 stk. 3.” 

Herunder selve lovteksten § 11 stk. 3.: 
”Serviceloven  §  114 
Lån  til  genbevilling  af  bil  og  forenklet  procedure  
§  11.  Der  kan  tidligst  ydes  støtte  til  genbevilling  af  bil  8  år  efter  registreringen  af  en  bil,  
hvortil  der  er  ydet  støtte,  jf.  §  7,  stk.  1  og  2,  jf.  dog  stk.  2.  Ansøgeren  kan  indgive  
ansøgning  om  genbevilling  efter  7  år,  således  at  kommunalbestyrelsen  allerede  fra  
dette  tidspunkt  kan  påbegynde  sagsbehandlingen. 
Stk.  2.  Der  kan  ydes  støtte  inden  udløbet  af  den  i  stk.  1  nævnte  periode  på  8  år, 
1)  når  det  ved  erklæring  fra  en  synsvirksomhed  dokumenteres,  at  udskiftning  af  bilen  
er  nødvendig, 
2)  når  bilen  er  totalskadet, 
3)  når  bilen  ikke  længere  er  egnet  på  grund  af  en  ændring  af  ansøgerens  
funktionsevne, 
4)  når  bilen  ikke  kan  repareres,  eller 
5)  når  det  ved  erklæring  fra  en  synsvirksomhed  dokumenteres,  at  udgifterne  til  
reparation  af  bilen  vil  være  uforholdsmæssigt  store. 
Stk.  3.  Ved  genbevilling  efter  stk.  1  kan  kommunalbestyrelsen  anvende  en  forenklet  
sagsbehandlingsprocedure,  hvor  afgørelse  træffes  uden,  at  der  indhentes  yderligere  
oplysninger  i  forbindelse  med  ansøgning  og  genbevilling  af  bil.  Proceduren  kan  
anvendes,  hvis  ansøgerens  funktionsnedsættelse  og  kørselsbehov  i  al  væsentlighed  er  
uændret,  siden  kommunalbestyrelsen  sidst  traf  afgørelse  om  støtte  til  køb  af  bil,  og  
ansøgeren  underskriver  en  tro  og  love-erklæring  herom.” 

DH´s forespørgsel har været sendt til Centerchefen for Ældre og Sundhed, Dorthe Berg 
Rasmussen, der har fremsendt følgende svar: 

”Hermed svar på nedenstående angående tro/love erklæring ved sager om støtte til køb 
af bil. 

Den gang der i lovgivningen blev indført muligheden for at anvende tro/love erklæring i 
forbindelse med ansøgninger om støtte til køb af bil, lavede forvaltningen et oplæg til 
politikerne i forhold til hvornår vi vurderede at anvendelse af tro/love erklæring var en 
fornuftig løsning. 
Oplægget blev politisk vedtaget. 

Oplægget var: 
I sager hvor borger er bevilget støtte til bil på erhvervsmæssigt grundlag og søger om 
udskiftning ligeledes på erhvervsmæssigt grundlag anvendes så vidt muligt tro/love 
erklæring, med mindre ansøgningen indeholder oplysninger der på forhånd fortæller os 
at der er sket en ændring i borgers vilkår der kan have indflydelse på sagen. 

Derudover laver vi en individuel vurdering i forbindelse med opstart af sager hvor der 
søges om udskiftning på trivselsmæssigt grundlag. Hvis der er tale om en borger, vi har 
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stort kendskab til i afdelingen og hvor vi tænker at en tro/love erklæring kan anvendes, 
gør vi dette. 
Vi skal dog altid være opmærksomme på at disse bevillinger løber over, tidligere 
minimum 6 år, nu minimum 8 år, så det er meget sandsynligt at der er sket ændringer 
i borgerens vilkår i løbet af denne tidsperiode. Borgerens helbredsforhold kan meget 
nemt have ændret sig, borgeren er blevet tilsvarende ældre og har muligvis ikke 
samme aktivitetsniveau som ved tidligere bevilling. 
Samtidig kan praksis også have ændret sig, hvilket kan have en konsekvens i forhold til 
hvordan sagen skal belyses og vurderes. 
Vi skal være opmærksomme på, at grundlaget for at få støtte på erhvervsmæssigt 
grundlag er en del mere lempeligt i forhold til at få støtte på trivselsmæssigt grundlag. 

Vores erfaringer med at håndtere muligheden for anvendelse af tro/love erklæring ud 
fra ovennævnte principper har vist sig at give god mening.” 

6. Handicapdag  
Dagen  sættes  på  årshjulet.  Der  skal  tales  om  det  tidligt  på  året  (16.6.2020)  evt.  på  
første  møde  i  2020. 

7. Høring  vedr.  indsatskataloger  og  kvalitetsstandarder  for  2020  på  sundheds- og  
ældreområdet  (mail  sendt  til  Handicaprådets  medlemmer  15.  november  2019) 

Handicaprådet har frist til 13. december til udfærdigelse af høringssvar. 

Forslag om at tage kontakt til formanden for Ældrerådet om et evt. samlet høringssvar 
(Tonny) 
Der kigges på de enkelte indsatskataloger. 

8. Nyt  fra  stående  udvalg: 
Beskæftigelses- og  Uddannelsesudvalget:  Peer  Hansen  og  Mona-Lisa  Serritslev 
Der  er  udmeldt  besparelser. 

Børne- og Skoleudvalget: Annja Hansen, Mona-Lisa Serritslev og Jytte Bo Nielsen 
Intet. 

Kultur og Demokratiudvalget: Tonny Ploug 
Nedsættelse af byggeudvalget. 

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget: Alle 
Der kigges på forsøg med sygeplejeklinikker rundt omkring i kommunen. 

§ 18 og § 79 midler uddelt. Hele puljen er brugt. 

Forsøg med ”én indgang” inspireret af besøg i Fredericia. Fokus på unge mennesker. 

Plan- og Erhvervsudvalget: Tonny Ploug 
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Forslag om lokalplan for Stenlængeområdet. -der bør stilles krav til handicap-
tilgængelighed. 

Teknisk Udvalg: Tonny Ploug 

Økonomiudvalget: Alle 
Godkendelse af priser på mad 
Godkendelse af takster på daginstitutions 
Sag 268 meddelelser. Drøftelse af konkret 

9. Emner  til  kommende  møder 
 Vision  og  mål 
 Ideer  til  handicapdag 

10.Eventuelt 
 Handicappolitisk  grundkursus  (invitation  modtaget  fra  Tonny  pr.  mail  14.  

november  2019) 
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