
   

  
 

 

  

 
  
  

 
 

  

  

 
  

 

 

___________________________________________________________________ 

Næstved Kommune 
Stab Jura 

www.naestved.dk 

Handicapråd 4.april 2019 

Mødedato 4.  april  2019 
Tid Formøde  14.45  –  15.15 

Handicaprådet  15.15-17.00 
Sted Rådmandshaven,  mødelokale  2 
Sagsnr. 27.69.48-G01-1-18 

Mødedeltagere 
Tonny Ploug 
Peer Skjold Hansen 
Mona Lisa Serritslev 
Thomas Carlsen 
Bo Gammelgaard 
Cathrine Riegels Gudbergsen 

Gæst 
Jytte Bo Nielsen 

Fraværende 
Michael Perch 
Torben Kelm Danielsen 
Annja Hansen 

Referent 
Keth Taarnby 
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1. Udpegning  til  fordelingsudvalg.  
Til  fordelingsudvalg  vedr.  §  18  og  §  79  midler  har  Handicaprådet  1  plads  i  hver  gruppe. 

Tonny Ploug deltager i begge fordelingsudvalg. 

2. Udvikling  i  tildeling  af  BPA 
1. Kort  gennemgang  af  selve  lovgivningen  omkring  §§  95  og  96 
2. Hvor  mange  borgere  i  Næstved  Kommune  har  en  bevilling  af  §  95 
3. Hvor  mange  borgere  i  Næstved  Kommune  har  en  bevilling  af  §  96 
4. Hvor  mange  timer  er  der  typisk  i  en  bevilling  af  §§  95  og  96  (mindste  og  flest  og  

gennemsnitlig) 
5. Hvor  ofte  revisiterer  kommunen  bevillingerne  af  §§  95  og  96 
6. Hvor  mange  bruger  i  Næstved  Kommune  har  en  bevilling  hvor  hjælperne  er  

ansat  og  flere  af  timerne  er  rådighedstimer 
7. Hvad  er  den  mest  ”brugte”  årsag  til  nedsættelse  af  timer?  Eller  arbejdsleder-

rollen?  Eller  overvågning  om  natten? 
8. Hvordan  ser  antal  bevillinger  og  fordeling  af  timer  ud  i  dag  i  forhold  til  for  4  år  

siden? 
9. Hvordan  stiler  Næstved  Kommune  sig  til  den  sundhedsfaglige  del,  og  

overvågning  som  er  en  del  af  den  respiratoriske  ordning  (tracheostomereder)?  
Har  de  dobbelt  bevilling,  f.eks.  respiratorisk  hjælper,  der  overvåger  
vejrtrækningen  og  hjælper  fra  kommunen  der  hjælper  med  personlig  og  praktisk  
hjælp? 

10.Hvilket  niveau  har  Næstved  Kommune  som  administrationsbeløb  til  §§  95  og  96  
(formålet  med  dette  spørgsmål  er,  om  Næstved  Kommune  anvender  de  lovkrav  
der  findes  eller  om  man  i  løbet  af  de  sidste  år  har  nedsat  administrationsbeløbet.  
Har  hørt  i  baglandet,  at  der  ses  desværre  oftere  og  oftere,  at  borgere  er  blevet  
frataget  det  valg,  ganske  enkelt  fordi  kommunerne  ikke  udmåler  tilstrækkelige  
beløb  til,  at  man  kan  få  nogen  til  at  løse  opgaven.  Det  kan  ganske  enkelt  ikke  
lade  sig  gøre  for  de  virksomheder  og  foreninger,  som  tilbyder  at  tage  opgaven  
for  borgeren,  at  påtage  sig  opgaven.  Resultatet  er  desværre,  at  ingen  kan  løfte  
opgaven,  og  man  derfor  står  uden  reel  mulighed  for  at  få  eller  bevare  sin  
ordning.  Der  er  eksempler  på  BPA-ordninger,  hvor  seks-syv  etablerede  BPA-
virksomheder/-foreninger  har  sagt  nej  til  at  administrere  en  ordning,  kun  fordi  
det  vil  koste  mere  at  administrere  ordningen  end  det  administrationsbeløb  
kommunen  vil  udmåle). 

Ud fra de stillede spørgsmål oplyser administrationen følgende: 
Der er 1 borger i Næstved Kommune med bevilling på § 95. Bevillingen er på 37,06 
timer/uge 
Der er 7 borgere med bevilling på § 96, 6 borger med 24 timers ordning og 1 borger 
med 16 timer/døgn 
Borgerne besøges årligt og der foretages revisitation 1 gang årligt 
Der er ingen borgere med bevilling på rådighedstimer 
Mest brugte årsag til nedsættelse af en ordning er, at borgeren/tilskudsmodtager ikke 
længere er i stand til at varetage arbejdslederrollen og ordningen derfor ophører. 
For 4 år siden var der ingen bevillinger på §95 og 9 bevillinger på § 96. 
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Der er udgiftsdeling mellem Regionen og kommunen ved respiratorordning. Udførelsen 
af personlig pleje og praktisk bistand skal være foreneligt med respiratorovervågningen. 
Det vil sige, at hvis udførelsen af den personlige og praktiske hjælp ikke er foreneligt 
med respiratorovervågningen er der dobbeltbevilling. Det er Respirationscenter Øst 
(RCØ), der foretager vurderingen af, om det er foreneligt. 

Administrationsbidrag til firma, der varetager arbejdsgiverrollen udmåles til 7 % af den 
samlede basisbevilling. 
Næstved Kommune er i øjeblikket i gang med en ny beregningsmodel med 
udgangspunkt i KL´s vejledning 
https://www.kl.dk/media/16717/kls-vejledning-om-bpa.pdf 
Ændringer i beregningsmodellen vil blive varslet med mindst 14 uger jf. Bekendtgørelse 
om lov om Social Service §3 a, stk. 1. 

3. Mål  og  visioner  for  Handicaprådets  arbejde 
Handicaprådet  har  drøftet  emnet  på  møder  den  7.  marts,  3.  april,  og  7.  maj  2018: 

 Den  7.  marts  2018:  Målsætning  for  det  tidligere  Handicapråd:  ”Udvalget  ønsker  
at  de  overordnede  målsætninger  bliver:  Handicappolitik,  tilgængelighed  og  
inklusion.” 

 Den  3.  april  2018:  Forslag  til  målsætning  for  den  kommende  periode:  Inklusion  i  
folkeskolen,  beskæftigelse,  retssikkerhed,  sundhed  og  tilgængelighed.  Der  
arbejdes  videre  med  målsætningernes  indhold  mv.  på  de  kommende  møder. 

 Den  7.  maj  2018:  Der  skal  være  en  sammenhæng  mellem  politikkerne  og  den  
kommunale  praksis 

 Den  7.  februar  2019:  udsat 
 Den  4.  april  2019:  Det  forslås,  at  der  nedsættes  en  lille  gruppe  til  at  komme  

med  et  forslag  til  Handicaprådets  gruppe.  I  forbindelse  med  mødet  den  6.  juni  
2019  mødes  medlemmerne  (minus  administrationen)  kl.  13.00  og  laver  forslag.  
Der  udsendes  mødeindkaldelse  med  besked  om  mødelokale  mv. 

Forud for mødet den 6. juni 2019, kl. 13.00, samles de af Handicaprådets 
medlemmer, der har mulighed for det, for at lave et udkast til beslutning på det 
ordinære møde. 

4. Handicaprådets  budget  for  2019 

Budget for Handicaprådet 2019 - forslag 
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Budget 2019 - Handicaprådet 99.902 

Drift 

Diæter 15.000 

Mødeforplejning 4.000 

Tilskud til deltagelse i konferencer 20.000 

Udvikling og udbredelse 

https://www.kl.dk/media/16717/kls-vejledning-om-bpa.pdf


   

Temadag 25.000 

  Oplæg på Handicaprådsmøde 10.000 

Branding 

Merchandise 10.000 

  Folder – Handicaprådet 5.000 

Diverse 

Diverse 10.902 

           
    

           
 

             

            

            

              
    

      

           
 

     

5. Nyt  fra  Tilgængelighedsgruppen 
Tonny orienterede om mødet i Tilgængelighedsgruppen den 5. marts 2019. I 
hovedoverskrifter er der orienteret om: 
De indkomne forslag til tilgængelighedsprojekter skal nu prissættes og forelægges til 
politisk prioritering. 

Der er lavet konkrete planer for ændring af nogle af handicap-parkeringspladserne i indre 
by. 

Sive-adgang for personer med handicapvogne i indre by, hvis den lukkes for biltrafik. 

Der arbejdes på at lave forslag til bedre adgang til naturoplevelser på Ydernæs. 

God Adgang-medlemskabet tages i anvendelse for at få mere fokus på hvor adgang til 
kommunale bygninger kan gøres bedre. 

Næste møde forsøges afholdt i maj måned. 

6. Nyt  fra  de  stående  udvalg 
Mona  Lisa:  intet  fra  skoleområdet.  
Beskæftigelse:  Det  er  ikke  positivt,  at  der  er  et  mindre  forbrug  på  50  mio.  for,  hvad  er  
konsekvenserne  af  disse  besparelser  for  de  berørte  områder.?  Positivt  at  der  er  ændret  
på  brugen  af  lægekonsulenter.  Det  er  bemærkelsesværdigt  at  der  fortsat  er  så  høj  
klageprocent.  
Ungeindsatsen  mangler  stadig  lidt.  Det  vil  være  ønskeligt,  at  der  ikke  sendes  så  mange  
praktikanter  ud/ressourceforløb. 

Tonny har været til et par borgermøder. Bl.a. om kommuneplanstrategi og 
svømmehaller. 

Den 10. april er der budget-høring. 
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Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget: Sundhedspolitikken er i proces. 

7. Afstemningssted  i  forbindelse  med  afholdelse  af  valg. 

På Næstved Kommunes hjemmeside orienteres om retningslinjer i forbindelse med at 
man har mulighed for at blive overført til et andet afstemningssted. På hjemmesiden er 
beskrevet følgende: 
”Du kan blive overført til et andet afstemningssted, hvis du har et handicap eller nedsat 
førlighed. På siden her kan du læse mere om, hvordan du skal gøre. 

Som vælger er du tilknyttet et bestemt afstemningssted på valgdagen. Du kan kun 
stemme på det afstemningssted, som du er tilknyttet. 

Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, har du dog mulighed for at blive overført 
til et andet afstemningssted. Ethvert forhold, som vedrører dit handicap eller nedsatte 
førlighed, vil kunne begrunde en ændring af afstemningssted. Det kan for eksempel 
være, hvis du sidder i kørestol og har brug for at blive overført til et afstemningssted 
med handicapvenlige fysiske adgangsforhold. Også rådigheden over et særligt 
handicapvenligt stemmerum, handicaptoiletfaciliteter eller lignende kan begrunde en 
ændring af afstemningssted. 

Ansøgning om overførsel til andet afstemningssted kan tidligst indgives fra 4 uger før 
afstemningsdagen. Ansøgningen skal afleveres til Borgerservice og skal være modtaget 
senest kl. 12. en uge før valgdagen. 

Ansøgningsskema til overførsel til andet afstemningssted lægges som link på 
hjemmesiden så snart det modtages fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.” 

8. Udbud  af  diabetesprodukter 
Materialet  er  udsendt  i  særskilt  mail  22.  marts  2019. 

Jytte har kontakt til Diabetesforeningen, der kan hjælpe med udarbejdelse af 
høringssvar. 

9. Udbud  af  katetre  annulleret  (orientering) 
Der  er  gennemført  et  udbud  på  katetre,  hvor  ingen  tilbudsgivere  var  konditionelle.  
Efterfølgende  er  det  forsøgt  at  komme  i  mål  ved  at  gennemføre  en  forhandling  uden  
forudgående  bekendtgørelse.  Efter  forhandlingsfase  1  er  det  vurderet,  at  vi  ikke  kan  
komme  i  mål  med  en  aftale  ved  at  gennemføre  en  fase  2  forhandling.  Derfor  denne  lidt  
kedelige  meddelelse  om,  at  udbuddet  nu  er  annulleret.  
Der  iværksættes  ny  udbudsproces  i  samarbejde  med  Publicure. 

10.Spørgsmål  til  underskud  på  Kobberbakkeskolen 

”På baggrund af det seneste høringssvar til kommunen ang. Omstrukturering af 
Næstved skolerne i 2018. 
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Fra forskellige kilder ved vi at Kobberbakke Skolen mangler 10 mio. kr. 

Fra forældre til børn med handicappede har vi fået forespørgsler om det vil berøre 
deres børn at Kobberbakke Skolen mangler 10 mio.? Og dette spørgsmål sender vi 
hermed videre for at få belyst konsekvenserne af denne mangel i regnskaberne. 

Tillige: Hvad gør at dette underskud først bliver opdaget så sent? 

Er det fremadrettet betryggende for skolernes økonomi, at der ”pludselig” kan mangle 
så mange penge? 

DH Næstved finder det utrygt at dette kan ske, da man som oftest i forvaltningerne 
rundt om finder måder at dække sig ind, der netop rammer de mest skrøbelige i 
systemerne, da disse personer ofte kræver ekstra penge tilført for at kunne leve et 
”almindeligt” liv og dermed kan man hente større summer ind ved at fjerne den 
livsnødvendige hjælp, som understøtter det enkelte individ med handicap. 

Vi ved, at forældre er indkaldt til partshøring omkring deres barn. Har det at gøre med 
de rygter, der går om at specialklasserne er skyld i underskuddet og kommunens 
ansatte, samt politikere påtænker at udfase specialklasserne alligevel, selv om de lige 
for få måneder siden er blevet fredet? 

DH Næstved - Mona Lisa Serritslev og Jytte Bo Nielsen” 

Materialet, der ligger bag beslutningen ligger tilgængeligt på Børne- og Skoleudvalgets 
møde den 18. marts 2019 (på kommunens hjemmeside). 
Det er undersøgt, hvorfor situationen er opstået, og det er manglende styring der er 
hovedårsagen. Der ses ikke at være nogen tegn på andet. 

Løsningsdelen er bl.a. at sørge for at lave korrekt takstberegning og ansættelsesstop 
for at få overblik. Større styring mellem afdelingerne. Øget fokus på at børnene, også 
med handicap, måske kan få løst sine udfordringer i en anden kontekst. 

Det, at forældre bliver kaldt ind til ny partshøring er, fordi man søger alternative 
løsninger for det enkelte barn. 

11.Eventuelt 
Udlevering  af  tøj.  Michaels  tøj  lægges  i  dueslaget  i  Teatergade. 
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