
   

  
 

 

   

  
  

    

 
  
  

  
 

 
 

 
    

 
  

 

___________________________________________________________________ 

Næstved Kommune 
Stab Jura 

www.naestved.dk 

Udsatterådet 29. august 2019 

Mødedato 29. august 2019 
Tid 13.00 – 15.00 
Sted Marskvej 22, mødelokale v/Administrationen 
Sagsnr. 27.15.00-P35-1-18 

Mødedeltagere 
Jørgen Villadsen 
Lily Brit Lund 
Gurli Pilegaard Schunk 
Anette Nerup Sørensen 
Kirsten Devantier 
Marianne Olsen 
Bo Gammelgaard 
Anne-Mette Kistrup 
Robert Hansen (for Susanne Jørgensen) 

Fraværende 
Susanne Jørgensen 
Claes Eggers Buhl 

Referent 
Keth Taarnby 
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0. Thomas  Dueholm  Petersen  har  af  personlige  årsager  valgt  at  trække  sig  fra  
Udsatterådet. 

1. Valg  af  formand 

Jørgen Villadsen valgt 

2. Valg  af  næstformand 

Udsættes til næste møde 

3. Sundhedspolitik  i  høring  (materiale  sendt  i  mail  til  Udsatterådet  den  14.  august  2019) 
Sundhedspolitikken  er  ved  at  blive  revideret,  og  udkastet  er  behandlet  i  Omsorgs- og  
Forebyggelsesudvalget,  der  har  besluttet  at  sende  udkastet  i  høring  hos  alle  relevante  
parter. 

Sundhedsplanen skal forstås som nogle pejlemærker for arbejdet med sundhed i 
Næstved Kommune. Sidenhen er det meningen, at der skal arbejdes med mere 
konkrete handlingsplaner. 

Oplægget lægger vægt på alkohol, rygning og mental sundhed. 

Ulig adgang til sundhedsydelser kunne være et emne, f.eks. sygepleje-ydelser og 
tandpleje. 
Særlig indsats for de unge i forhold til mental sundhed. 

Politikken kan efterfølgende danne baggrund for Udsatterådets videre arbejde. 

Motion; der er f.eks. ”Vejen frem”, der arbejder for at fremme motion i psykiatrien. 

Det vil være en god ide at have et sted, hvor man kan arbejde med den mentale 
sundhed, f.eks. med fokus på mental træning og yoga og kost for eksempel i 
forbindelse med misbrugsbehandling eller fællesspisning med fornuftig mad. 

Ensomhed er et voksende problem, især blandt unge mennesker. Ensomhed generelt er 
voksende i alle aldersgrupper. 

4. Orientering  om  budgetprocessen  vedr.  2020 

Budgetprocessen er skubbet lidt i år, så forhandlingerne mellem staten og regioner og 
kommuner er rykket en måned pga. valget i foråret. 

Kommunens budget vil derfor først være på plads om ca. en måned. 
Der har været forelagt nogle foreløbige budgetter for de politiske udvalg, men de 
konkrete tal kendes ikke endnu. 

KLK (konsulenthus) har været i gang med en analyse på handicapområdet. Området 
ligger lavt i udgiftsniveau, der kommer hele tiden nye brugere af området til. Der 
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kigges på, om der er nogen steder man kan være mere effektive, eller om der er 
steder, hvor man kan investere for at få mere rationel drift. 

Udvalget har peget på 4 områder der skal kigges nærmere på. 

Når det endelige budgetforslag er klar, lægges det på Næstved Kommunes hjemmeside 
til offentlig høring. 

5. Status vedr. Socialt Frikort 
Der har været afhold møde med Center for Arbejdsmarked og KABI for at undersøge, 
hvordan man kan udbrede kendskabet til det Sociale Frikort, og få det implementeret til 
målgruppen. Man skal også i dialog med arbejdsgivere, der har mulighed for at oprette 
jobs til formålet. 
Det er Center for Handicap og Psykiatri, der anviser brugere og Center for 
Arbejdsmarked der udfører. 
Der er allerede lavet 8 sociale frikort i Næstved kommune. 

Det undersøges om SAND evt. kan komme og holde et oplæg i Varmestuen vedr. 
Socialt Frikort. 

6. Status vedr. Varmestuen 
Der har ikke været holdt nye møder vedr. uro udenfor bygningen siden sidste møde i 
Udsatterådet. Købmanden i Netto har en fornemmelse af at der har været mindre uro. 

Omsorgs og Forebyggelsesudvalget arbejder i øjeblikket med at tænke Varmestuen i en 
ny sammenhæng. Kan man måske lave Varmestuen med andre tilbud end dem der er i 
dag, og måske med anden placering. Udsatterådet orienteres når der er nyt. 

Værested i Sakskøbing har bedre lokaler, og har forskellige tilbud for aktivitet. 

7. Nyt fra Center for Socialt Udsatte 
Stofrådgivningen har haft uanmeldt tilsyn fra det sociale tilsyn. Tilbagemelding er fin. 
Stofrådgivningen har flere henvendelser fra 18-25 årige. Nyt tiltag fra efteråret (2/9) 
f.eks. udleveres metadon på Marskvej en gang om ugen. 

Gadeteamet reorganiserer opgaverne i øjeblikket. Der ses flere blivende borgere der 
har svært ved at profitere af andre afdelinger i kommunen. Borgerne vil helst blive i 
kontakten med gadeteamet. 
Der bliver besat 2 stillinger 1/12 2019. 

Kornbakken arbejder med nye tiltag. Brugerne vil gerne have flere aktiviteter og mere 
brugerinddragelse i aktiviteterne. 

Marskvej; det har været en sommer præget af ferieafholdelse og sygdom. Der har 
været lavet prioriteringer, der skulle sikre bedst mulig aktivitet. 

Varmestuen har haft besøg af Social- og Indenrigsminister Astrid Krag, foranlediget af 
et par Hus Forbi sælgere. 
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Sommerfest har været afholdt af Varmestuens venner med ca. 60 gæster. God 
stemning med grill og musik. 
Der træder ny vagtplan i kraft fra 1.9. 2019. 
Ma-fre 9 - 18 
Lø-søn 12-18 

Forsorgshjemmet og bofællesskabet får også ny vagtplan. 
Forsorgshjemmet vil gerne lave blandede vagter så personalet både får dag- og 
aftenvagter. Nattevagterne fortsætter som hidtil. 
Bofællesskabet får også ny vagtplan lidt senere. Her er en ledig stilling i øjeblikket. 

Der arbejdes fortsat på tværs af Forsorgshjemmet og Bofællesskabet. 

8. Emner  til  næste  møde  14.  november  2019 

Valg af næstformand 
Mødeplan 2020 

Tema til møde i det nye år: 
Genoptræningsplaner for psykisk sårbare der udskrives fra psykiatrien. 
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