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 Næstved Kommune
Team Byråd og Direktion

www.naestved.dk 

Udsatterådet 12. april 2018

Mødedato 12. april 2018
Tid 13:00 – 15:00
Sted Kornbakken 6 
Sagsnr. 27.15.00-P35-1-18

___________________________________________________________________

Mødedeltagere
Jørgen Villadsen
Lars Jørgensen
Jørn Klausen
Dorthe Kihn Hansen
Thomas Dueholm Petersen
Signe Q. Christensen
Gurli Pilegaard Schunk
Marianne Olsen
Anne-Mette Kistrup Andersen
Bo Gammelgaard

Fraværende
Kirsten Devantier

Gæster

Referent
Keth Taarnby
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1. Velkomst ved v/ Bo Gammelgaard
Bo bød velkommen til det nye Udsatteråd. Herefter præsenterede Dorthe og Thomas 
”Kornbakken” og fortalte om hvad huset bliv anvendt til, både nuværende aktiviteter og 
lidt om hvilke aktiviteter, der er i støbeskeen.

2. Præsentation af deltagerne
Deltagerne gav en kort præsentation af sig selv.

3. Valg af formand
Thomas Dueholm Petersen valgt.

4. Valg af næstformand
Lars Jørgensen valgt.

5. Gennemgang og godkendelse af forretningsorden v/Bo Gammelgaard
Forslag til forretningsorden vedlægges:

Forretningsorden 
Udsatterådet.docx

Bo gennemgik forslag til forretningsorden. Der blev stillet forslag om at Udsatterådet  
udvides med en brugerrepræsentant for værestedet i Jernbanegade.
Dette var der enighed om. Forslaget tilføjes forretningsordenen og derefter er 
forretningsordenen godkendt.

6. Budget 2019 v/Bo Gammelgaard
I forhold til Udsatterådet er der et lille budget, der dækker udgifter til kaffe mv. til 
rådets møder.

Næstved Kommunes budget for 2019: Bo orienterede om den budget proces der er i 
gang. Handicap- og psykiatriområdet er også udfordret i 2019. I forhold til de nøgletal 
som Næstved Kommune sammenlignes med, skal man være opmærksom på at det ikke 
kun er ugifterne man skal kigge på, men også indtægterne.
Der er generelt fokus på effektivisering i hele kommunen, både administrativt og på 
institutionerne.

7. Orientering fra Center for Socialt Udsatte v/Anne-Mette
DM Ombold. Den 14. og 15. september 2018 er Næstved vært for DM i Ombold. 
Fodboldstævnet skulle ellers have været afholdt i Helsingør, men Helsingør måtte 
springe fra som værter. Planlægningen er godt i gang, og man regner med ca 250 
deltagere fra hele landet. Måske kan Udsatterådet have en rolle i forbindelse med 
arrangementet. Anne-Mette tager det med til planlægningsmøderne. Sundhedscentret 
kan måske også spille ind, lige som man prøver at få et samarbejde i stand med 
inddragelse af fysioterapeut-studerende.
Det lokale Ombold-hold træner hver fredag, og der er ca 25-27 borgere der møder op 
til træning.
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8. Forslag til mødeplan v/Keth Taarnby
21. juni 2018 kl. 13.00
12. september 2018 kl. 13.00
14. november 2018 kl. 13.00

Mødeplanen godkendt. Næste møde forventes afholdt på Marskvej.

9. Forslag til emner på kommende møder:
 Social ulighed i sundhed v/Signe Quist Christensen
 Målsætning for Udsatterådet
 Gældende Udsattepolitik
 Inspiration fra Rådet for Socialt Udsatte
 Koordinerende indsatsplaner
 Formidling af motionstilbud til udsatte borgere. Der mangler en synlighed af 

hvor der findes billige/gratis motionstilbud.
 Kommunikation og samarbejde – hvordan bliver det synligt hvilke tilbud der er i 

Næstved Kommune
 Overvejelser om placering af tilbud inden for Udsatte-området. (kunne man 

placerer eksempelvis stofrådgivning mv. mere hensigtsmæssigt)
 Skæve boliger (hvad eksisterer, forslag til nye)
 Samarbejde med eksempelvis fodterapeuter om billigere behandlinger for 

udsatte borgere.


Listen er til inspiration og kan suppleres løbende. Rækkefølgen er tilfældig.

10.Eventuelt
Rundvisning i huset ”Kornbakken”.


