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 Næstved Kommune
Team Byråd og Direktion

www.naestved.dk 

 

Handicaprådet 14. august 2018

Mødedato 14. august 2018
Tid Formøde 15.00 – 15.45

Handicaprådet 15.45 – 17.30
Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 3
Sagsnr. 27.69.48-G01-1-18

___________________________________________________________________

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

Fraværende

Gæster
Anette Brix
Torben Bahn Petersen

Referent
Keth Taarnby
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1. Dialogmøde
Formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget Anette Brix og centerchef Torben 
Bahn Petersen deltager i dialogmøde.
Emner for mødet: 
Hvordan håndteres det fra CAM, når jobsøgende/ledige personer med handicap visiteres 
til anden aktør? En kort gennemgang af CAM’s tilgang til personer med handicap der 
er/burde være på arbejdsmarkedet generelt.
Tildeling af førtidspension – udvikling i antal de sidste 10 år i Næstved Kommune? 
Arbejdsløshed blandt tilkendte flexjobbere i Næstved Kommune? 

Anette Brix og Torben Bahn Petersen, deltog i dialog-mødet for at drøfte de fremsatte 
spørgsmål. Som udgangspunkt for dialogen var der forberedt slides, der efterfølgende 
blev udleveret til rådets medlemmer i trykt form.

oplæg til 
handicaprådet.pptx

2. Budget 2019 v/Bo, Thomas og Torben
Kort orientering om status på områderne.

Næstved kommunes budgetoplæg kan ses her:

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Budget/Budget2019/Budget_i_udvalg
ene.aspx

Thomas Carlsen: Der er budgetudfordringer på hele børne- og skoleområdet, men 
udfordringerne er ikke inden for de emner, der berører Handicaprådet

Torben Kelm Danielsen: Det forventes, at der på budgettet for 2019 afsættes de 
samme beløb som tidligere til øget tilgængelighed, og som kan disponeres af 
Tilgængelighedsgruppen.

Bo Gammelgaard: Handicapområdet er udfordret som tidligere år. Omsorgs- og 
forebyggelsesudvalget har tidligere haft mulighed for at omplacere overskydende beløb 
fra Ældreområdet til at dække underskud på Handicapområdet delvist. Denne mulighed 
foreligger ikke længere, og derfor er problemet så stort at udvalget ikke ser sig i stand 
til at klare udfordringerne alene. Omsorgs- og forebyggelsesudvalget har derfor de 
massive udfordringer med til byrådets budget-seminar i slutningen af august.
Der ud over havde udvalget foretræde for Økonomiudvalget 13. august for at redegøre 
for udfordringerne.

3. Orientering om høring vedr. kateterhjælpemidler 
Fællesudbud Sjælland havde 7. november 2017 tilbudsmateriale på 
kateterhjælpemidler i høring i det tidligere Handicapråd.

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Budget/Budget2019/Budget_i_udvalgene.aspx
https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Budget/Budget2019/Budget_i_udvalgene.aspx
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Handicaprådet skrev til sidste hørings-materiale, at der var et bredt udvalg, og man 
anbefalede man indgik aftalen.

Der blev i starten af december 2017 afsagt en dom ved retten i Roskilde som betyder, 
at en prisindhentning inden for § 112 i serviceloven vil være i strid med EU's 
udbudsregler. Derfor valgte faggruppen at omskrive materialet til udbudsmateriale.
Det nuværende udbudsmateriale mener vi også har et bredt udvalg, og samme 
brugergruppe har været med til at omskrive materialet.

Høringssvaret fra mødet i Hanciaprådet november 2017 fastholdes.

4. Drøftelse af Handicappolitik
Fortsat drøftelse af emnet fra møde den 3. april 2018 og 7. maj 2018

Den 3. april 2018: I forhold til Handicappolitikken arbejdes der videre med blandt 
andet, om Næstved Kommunes værdier: dialog, ansvarlighed, proffesionalisme og 
respekt, afspejels i den gældende politik. Emnet drøftes på de kommende møder, for at 
afdække om Handicaprådet har input til Omsorgs- og forebyggelsesudvalget med 
henblik på en eventuel opdatering af politikken.
7. maj 2018: DH vil gerne arbejde videre med gennemgang af den eksisterende politik, 
for at være forberedt på, at komme med input ved en revidering af Handicappolitikken.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget vision for det fremtidige arbejde. Visionen kan ses 
her: 

https://www.naestved.dk/~/media/ESDH/committees/1/1201/Punkt_174_Bilag_1_190
618_Vision2018.ashx

14. august 2018: Handicaprådet finder det vigtigt, at der i Handicappolitikken 
indskrives emner som:
Handicapkonventionen, grundprincipper for ligeværdig behandling og hvordan man 
mødes på ligeværdigt plan. I øvrigt opfordres der til at kenskabet til politikken udbredes 
i hele administrationen.

Ved en eventuel revidering af Handicappolitikken forventes det at Handicaprådet 
inddrages tidligt i processen.

5. Priser på tøj. 
På mødet den 3. april 2018 aftaltes at Tonny ville undersøge priser til dette møde.

(7. maj 2018) Behandles på næste møde.

14. august 2018: Tonny oplyser at Fritidsudvalget netop har bestilt tøj, og at priserne 
derfor kan fås derfra når Ole Hansen, der har stået for indkøbet, vender tilbage fra 
ferie. Tonny og Cathrine udvælger farver mv. 

6. Akutfunktion i Næstved Kommune
Der er fremsendt spørgsmål til Tonny vedr. Næstved Kommunes håndtering af 
Akutfunktion i hjemmeplejen.

https://www.naestved.dk/~/media/ESDH/committees/1/1201/Punkt_174_Bilag_1_190618_Vision2018.ashx
https://www.naestved.dk/~/media/ESDH/committees/1/1201/Punkt_174_Bilag_1_190618_Vision2018.ashx
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Centerchef Dorthe Berg Rasmussen inviteres til møde i oktober til dialog om hvordan 
akutfunktionen håndteres i Næstved Kommune ud fra de fremsendte spørgsmål.

7. Nyt fra Tilgængelighedsgruppen (de vedhæftede filer har ens indhold)

      
Tilgængelighedsgr
uppen 8 maj 2018.pdf

Tilgængelighedsgr
uppen 8 maj 2018.docx

Tilgængelighedsgruppen har møde igen den 27. august 2018 kl. 13.00.

Der forelægges på dette møde et projekt om handicap-parkeringspladser.

Der efterlyses skiltning i Foreningernes hus, bl.a. hvordan lift/elevator fungerer.

8. Nyt fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Processen omkring budgettet har fyldt meget på udvalgets seneste møder.

Omsorgs- og Forebygelsesudvalget er begyndt på en række besøg på forskellige 
virksomheder, der hører under udvalgets område. Skulle man have forslag til steder 
udvalget kan besøge, er man velkommen til at sende forslagene frem.

9.  Eventuelle emner til næste møde

Opfølgning på svar der blev givet udvalget tidligere i forhold til håndtering af 
henvendelser til Borgmesteren.

10.Eventuelt

DH henstiller til, at Næstved Kommunes hjemmeside bliver opdateret i forhold til at 
referater mangler fra Handicaprådets møder, samt aktuel liste over rådets medlemmer.

Når man bliver godkendt til en handicap-egnet bolig, er det vanskelligt at finde rundt, 
ud fra den liste man får stillet til rådighed over muligheder for ønsker til bolig.

Det opleves, at der generelt ikke følges op på handleplaner.


