
Side 1 af 4

 Næstved Kommune
Jura

www.naestved.dk 

Handicapråd 26. november 2018

Mødedato 26. november 2018
Tid Formøde 15.00-15.45

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

___________________________________________________________________

Mødedeltagere
Tonny Ploug
Peer Skjold Hansen
Mona Lisa Serritslev
Thomas Carlsen
Bo Gammelgaard
Jytte Bo Nielsen (for Annja Hansen)
Cathrine Riegels Gudbergsen
Michael Perch

Fraværende
Torben Kelm Danielsen
Carsten Rohde
Annja Hansen

Gæster
Chefjurist Ulla Rasmussen (pkt. 1)

Referent
Keth Taarnby
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1. Henvendelser til Borgmester og svar
      Mona Lisa Serritslev har fremsendt nogle spørgsmål, der ønskes uddybet vedr. borgeres 
      henvendelser til Borgmesteren i Næstved Kommune. 

      Chefjurist Ulla Rasmussen deltog for at svare på de fremsendte spørgsmål. 
      Hovedpunkterne kan opridses som:
      Borgere har ikke et retskrav på at få et svar fra Borgmesteren personligt, selvom det er  
      ham man har skrevet til, men Borgmesteren er forpligtiget til at sikre at der svares på                      
      henvendelsen. Borgmesteren skal sikre ligebehandling for alle borgere, og derfor kan
      han ikke personligt svare på alle henvendelser.
      
      DH understreger, at de henvendelser man taler om ikke er klager over afgørelser, da 
     disse har deres eget klagesystem. Det er klager over sagsbehandling.

     Når Michael Perch modtager henvendelser i sin egenskab af udvalgsformand, vurderes 
     henvendelserne. Hvis der er tale om sagers oplysning, videresendes henvendelsen til 
     direktør og centerchef med ønske om besvarelse til borger og Michael. Hvis det er
     et rent politisk spørgsmål, svarer Michael selv borgeren direkte.

    På spørgsmål om der der kan laves faste procedurer, svarer Ulla Rasmussen, at det ikke
    er muligt, da der ved alle henvendelser skal foretages en konkret individuel vurdering.

Handicaprådet er enige om at det vil være borger-venligt og imødekommende at        
borgmesteren tilkendegiver at have modtaget brevet, f.eks. ”tak for henvendelsen … 
sendes videret til”.

   

2. Tilbagemeldinger vedr. forældrerepræsentanter
Tonny har modtaget 18 henvendelser fra personer der gerne vil deltage i projektet. Så 
mange er der ikke brug for, derfor vil Thomas Carlsen gerne bede om at der udvælges 4 
personer. De personer der peges på, skal gerne dække bredt, og skal kunne repræsentere 
andre end sig selv, da det ikke er egne sager, der skal behandles.

 Annja, Mona Lisa og Jytte sætter sig sammen og finder kandidaterne.

Thomas arbejder sammen med Jytte og Mona Lisa, videre med at invitere alle forældrene, 
der har ønsket at bidrage, til et fællesmøde inden udvælgelsen af de 4 personer.

3. Mødeplan for 2019. Forslag til mødedatoer:
Torsdag 7. februar 2019
Torsdag 4. april 2019
Torsdag 6. juni 2019
Torsdag 5. september 2019
Torsdag 3. oktober 2019
Torsdag 28. november 2019

Godkendt. Mødetidspunkt: formøde 14.45-15.15 og ordinært møde 15.15 – 17.00.
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4. Henvendelse om topmøde. 
Handicaprådet har modtaget følgende henvendelse:
”Kære Formand for Forældrenævnet, Bestyrelsesformænd for 
skolebestyrelser,områdebestyrelser, repræsentant for Handicaprådet og 
Fælleselevrådsrepræsentanter

Børne- og Skoleudvalget er i gang med at planlægge det, vi kalder et Lokalt Topmøde, 
hvor vi sætter fokus på 0-18 års-området. 
Vi vil derfor gerne invitere jer til dette møde, hvor vi håber, at I vil komme med jeres 
input og forventninger til det fremtidige forældresamarbejde og til forældre- og 
børneinddragelse. 

Det Lokale Topmøde bliver afholdt på Kobæk Strand Konferencecenter fredag den 1. 
februar 2019 fra morgenstunden, og der vil være skiftevis oplæg og diskussioner. Det 
endelige program kommer senere. 

Vi håber at se mange af jer, så vi får så mange input som muligt.

På vegne af Børne- og Skoleudvalget
Lars Hoppe Søe”

Handicaprådet har mulighed for at udpege en repræsentant til at deltage.

Mona Lisa Serritslev deltager. Sekretæren sørger for tilmelding.

5. Nyt fra de stående udvalg
De politisk udpegede medlemmer af Handicaprådet orienterer om aktuelle emner. 
Handicaprådets medlemmer der er udpeget af foreningerne har tidligere fordelt, hvilke 
udvalg de følger. Skulle der være spørgsmål til sager der har været behandlet, kan disse 
stilles her.

Fordeling af udvalgene ser således ud:
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Jessica Rohde, Peer Hansen, Mona Lisa Serritslev
Børne- og Skoleudvalget: Annja Hansen, Mona Lisa Serritslev, (Jytte, DH)
Kultur- og Demokratiudvalget: Tonny Ploug
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget: Pia Bakkegaard, DH
Plan- og Erhvervsudvalget: ingen pt.
Teknisk Udvalg: Tonny Ploug
Økonomiudvalget: Alle

Beskæftigelsesområdet: Mona Lisa orienterede om at borgmesteren har udtalt til avisen 
Sjællandske, at der er ”masser”, der er kommet i flexjob på kun en 3 til 5 timer om ugen, 
dette stilles der spørgsmålstegn ved, og ønsker ved nærmest mulige lejlighed svar på antal 
af ansatte i flexjob med kun 3 – 5 timer om ugen for at få belyst begrebet ”masser”.
Dette vil også være værd at have imente ved planlægning af kommende temadag med 
afsæt i beskæftigelses-politikken og kommunens visioner i forhold til samme. 
Mentorordningen følges.
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Børne- og Skoleområdet: Der er afgivet høringssvar vedr. tilpasning af skolestruktur.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget: Den eksisterende sundhedspolitik forlænges. 
Baggrunden herfor er, at der skal være en grundig inddragelse af interessenter i processen 
med at skabe en ny.
Der forhandles ny kontrakt vedr. ViSP.

    
6. Orientering om omstrukturering

Administrationen flytter rundt i øjeblikket. Jernbanegade 12 skal udbydes til salg, og man 
prøver at samle de borgerrettede aktiviteter i Rådmandshaven. 
Der arbejdes fortsat med at forstærke samarbejdet mellem børneområdet og 
voksenområdet i forhold til, overgangen fra ung til voksen handicappet.

7. Tilgængelighedsgruppen (møde den 20. november)
Der skal udarbejdes et forslag til hvor der kan laves bedre tilgængelighed i Næstved 
Kommune. Man vil i denne omgang prøve at få lavet projekter hvor man øger 
tilgængelighed til friluftsliv.

Der er gennemgået mulighed for bedre handicapparkeringspladser i Næstved by.

Forslag fra Cathrine Riegels Gudbergsen om bedre bademuligheder for kørestolsbrugere i 
Karrebæksminde, foreslås lavet som rampe/fortov ned til vandet.

8. Status brochure (frist for indsendelse af input var 12/11)
Kort beskrivelse af hvert medlem (max. 50 ord) sendes til sekretæren inden 14 dage.

9. Eventuelt
a. Det Centrale Handicapråd holder årsmøde den 5. februar 2019. Invitation udsendes 

i december.
b. Det efterlyses fortsat at få referater fra Handicaprådets møder på Næstved 

Kommunes hjemmeside. Der arbejdes på at få det bragt i orden inden næste møde.
c. Handicaprådet vil gerne arbejde videre med vision og mål for rådet.


