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Næstved  Kommune 
Stab  Jura 

www.naestved.dk  

Handicaprådet  18.  februar  2020 

Mødedato 18.  februar  2020 
Tid Formøde  15.15-16-00 

Handicaprådet  16.00-18.00 
Sted Rådmandshaven,  mødelokale  4 
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 
Thomas Carlsen 
Michael Perch 

Gæst 

Fraværende 
Torben Kelm Danielsen 

Referent 
Keth Taarnby 
Camilla Hansen 
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0. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendes med beslutning om at bytte om på punkt 4 og 5. 
Kort præsentation af studerende Patrick og kontorelev Camilla, der sidder med. 

1. Opsamling på Handicappolitisk seminar 16. december 2019 
Der redegøres for et godt seminar med god oplægsholder og relevante emner som 
”vejen til bedre kommunikation mellem borger og kommune”, og der roses for, at både 
politikere og direktør deltog ved seminaret. 
Tonny har modtaget materiale fra oplægget og videresender dette til de øvrige 
medlemmer af rådet. 

2. Børne- og Ungepolitik i høring 
Børne- og Ungepolitikken er på dagsordenen til Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 
tirsdag d. 25. februar 2020. 
DH vil lave eget høringssvar til Børne- og Ungepolitik. 

Forslag om at nedsætte en gruppe til at udarbejde Handicaprådets høringssvar drøftet. 

3. Vision- og mål – det videre arbejde 
Forslag om at arbejde med temaer og emner, hvor man bruger mål og visioner, drøftet. 
Eksempelvis et område, som i tiden får meget opmærksomhed og kræver 
borgerperspektiv og strategi. 

Det besluttes, at man i første omgang vil prøve at gå i gang med et givent tema ved 
nogle af de ordinære møder, hvis der er tid, og derefter se, om der er behov for særlige 
møder til yderligere gennemgang af emnet. 

Det besluttes at se, om et tema kan findes inden næste møde i Handicaprådet, så dette 
kan komme på dagsordenen. 

4. Handicapdag 2020 – gode ideer 
Forslag om at fejre Handicapdag 2020 d. 3. december drøftet. Fejringen kan evt. finde 
sted i weekend frem for på dagen. Markeringen kan evt. finde sted med sjove tiltag i 
Næstved Centrum, underholdning, debatpanel, event og/eller uddeling af handicappris. 

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe på tre-fire personer, som får ansvaret for at 
komme med oplæg til drøftelse i Handicaprådet, herunder forslag til budget. Mona Lisa 
og Tonny melder sig, og det foreslås at udvide med en eller to udefra, der kan komme 
med andre vinkler og ideer. 

Kvalifikationskrav til en eventuel handicappris kan udspringe af Handicaprådets visioner 
og mål, som findes i mødereferat fra d. 27. juni 2019, så der skabes en sammenhæng. 
Desuden kan man skabe en sammenhæng mellem Handicap- og Psykiatripolitik og 
formål samt kriterier. 

5. Handicaprådets  budget  2020 
Der  ønskes  fokus  på,  at  den  temadag,  der  er  afsat  midler  til,  skal  holdes. 
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Tre medlemmer af rådet har tilmeldt sig Handicaprådenes Dag. 

Hvorvidt der skal ændres i posterne i budgettet eller andet, finder man ud af senere 
ifm. den kommende arbejdsgruppes arbejde med budget. 

Det besluttes, at man med start i efteråret 2020 gør det til en fast tradition at drøfte 
næste års budget om efteråret. 

Bo oplyser, at budgettet er plastisk i forhold til skiftende behov i rådets 
sammensætning af medlemmer. 

6. Nyt  fra  stående  udvalg: 
Beskæftigelses- og  Uddannelsesudvalget:  Peer  Hansen  og  Mona-Lisa  Serritslev 
Mange  jobafklarings- og  ressourceforløb  er  afsluttet,  og  flere  borgere  er  kommet  i  
fleksjob.  Pt.  er  3.545  borgere  i  Næstved  Kommune  på  førtidspension. 
Veterancafeen  har  20-30  besøgende  om  ugen,  og  der  er  stort  fokus  på  opbakning  vedr.  
PTSD. 
Man  satser  mere  på  virksomhedspraktik. 

Børne- og Skoleudvalget: Annja Hansen, Mona-Lisa Serritslev og Jytte Bo Nielsen 
Obs på, at Holmegaardskolen har underskud. Hvor mange børn og unge, som benytter 
Døgndiamantens tilbud, tilknyttes Holmegaardskolen, og hvad gør dette ved skolens 
udbud og økonomi? 
Der stilles spørgsmålstegn ved metoden for fraværsregistrering ifm. ulovligt fravær. 
Skolerne tager kontakt til forældrene ved barns fravær. 

Thomas oplyser, at der opleves en ensartethed i fraværsregistreringen på skolerne, og 
at der kun en enkelt gang er registreret forkert ifm. et autismediagnosticeret barns 
fravær. 
Thomas vil orientere Handicaprådet ved ’kvartalsorienteringen’ i Center for Børn og 
Unge om, hvorvidt der har været handicapsager om forkert fraværsregistrering og hvor 
mange. 

Kultur og Demokratiudvalget: Tonny Ploug 
Prisen for lån af Birkebjergparkens Varmtvandsbassin er steget fra 298 kr./time til 605 
kr./time. Michael får tilsendt materiale om dette af Tonny og kigger på det. 

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget: Alle 
Der er underskud på ældreområdet, hvilket primært skyldes øget behov for visiterede 
timer i forbindelse med den demografiske udvikling. Antallet af ældre borgere stiger. 
Merforbrug i 2020 forventes at blive 10-20 mio. kr. 

Plan- og Erhvervsudvalget: Tonny Ploug 
Intet. 

Teknisk Udvalg: Tonny Ploug 
Intet. 
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Økonomiudvalget: Alle 
ØK er i samarbejde med Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget ved at få foretaget en 
demografianalyse på ældreområdet, herunder også handicappede ældre. 

Brobygning mellem kommune og region på vej, vedr. akutstuer på Næstved Sygehus. 

7. Emner  til  kommende  møder: 
 Børn  med  fysiske  handicaps 
 Vision  og  mål 

Fastholdelse af dialog med borgerne. 

Handleplaner: 
Fokusgruppemøde – man oplever, at arbejdet med handleplaner ikke er i orden. Det 
opleves, at handleplaner ikke er af god nok kvalitet og ikke er fuldførte. Handleplanerne 
skal følges til dørs. 
Forældres oplevelser af, at handleplanerne fungerer og er relevante, kan forbedres. 
Thomas oplyser, at det kun er få sager på handicapområdet, der kræver handleplaner. 

Gladsaxe-modellen drøftet. Projektet er pt. indstillet grundet kritik for adgang til og 
behandling af borgeres personlige data uden hjemmel. 

Der skal vælges ny repræsentant for Det Centrale Kostråd i stedet for Mona Lisa ved 
næste møde d. 1. april. Mona Lisa skriver til Sisse, at hun ikke kan komme til det 
kommende møde, og at der udpeges en ny til handicaprådsmødet d. 1. april. 

Handicaprådets mulighed for at medvirke til, at virksomheder og instanser bliver 
opmærksomme på ”God Adgang”-registrering, drøftes på det kommende møde i 
Tilgængelighedsgruppen. 

Der stilles spørgsmål til eventuelle udfordringer med hjælpemidler til børn og ansøgning 
om disse. Thomas oplyser, at der ikke er så mange børn med fysiske handicaps i 
Næstved Kommune, samt at han ikke har hørt om problemer med hjælpemidler, men 
vil undersøge det nærmere. 

8. Eventuelt 
DH Næstved, i enighed med forældrerepræsentanter i Fokusgruppen, undres og 
bekymres over konsekvenserne af implementering af Distrikstprojektet/Fladså-projektet 
samt at emnet ikke har været i høring. 
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