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 Næstved Kommune
Team Byråd og Direktion

www.naestved.dk 

Handicaprådet 7. maj 2018

Mødedato 7. maj 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 Rohde
Mona Lisa Serritslev
Cathrine Riegels Gudbergsen
Thomas Carlsen
Bo Gammelgaard
Jytte Bo Nielsen (Stedfortræder for Annja Hansen)

Fraværende
Annja Hansen
Torben Kelm Danielsen
Michael Perch

Gæster
Stella Stensgaard vedr. pkt. 2.

Referent
Keth Taarnby
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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Tema: FNs handicapkonvention v/Stella Stensgaard

http://international.handicap.dk/media/1971/handicapkonventionen.pdf

Stella Stensgaard, DH, gennnemgik FNs Handicapkonvention. 
Det efterlyses, at Handicaprådet arbejder sammen med forvaltningen om at få 
Handicapkonventionen implementeret i højere grad, end det foregår i dag. 

Stella Stensgaard anbefaler at kommunen har fokus på borgere der ikke magter 
kontakten med ”systemet”, som først får hjælp når det er gået helt galt for borgeren.

Der ses generelt en øgning i antallet af børn og unge der har relationelle handicaps.

3. Drøftelse af målsætning for Handicaprådet
Fortsat drøftelse af emnet fra møde den 3. april 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

4. Drøftelse af Handicappolitik
Fortsat drøftelse af emnet fra møde den 3. april 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.

5. Budgetopfølgning pr. 1. april 2018
Emnet behandlets på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets møde den 7. maj. 
Sagsmaterialet kan læses på Næstved Kommunes hjemmeside fra den 2. maj sidst på 
dagen 
https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%2
0og%20referater%20her/101.aspx

Voksenområdet:
Der er, som ventet, budgetmæssige udfordringer i størrelsesordenen 11 mio. kr. i 
merforbrug. Det er drøftet i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget den 7. maj, hvordan 
det løses. Bo Gammelgaard er bedt om, at finde kompenserende besparelser i videst 
muligt omfang. 
Der ses allerede nu udfordringer i forhold til budgettet for 2019.

http://international.handicap.dk/media/1971/handicapkonventionen.pdf
https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20og%20referater%20her/101.aspx
https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20og%20referater%20her/101.aspx
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Børneområdet:
Der er et forventet underskud på 20 mio. kr. Merforbruget følger landstendensen. 

Thomas Carlsen orienterede om omtale i pressen vedr. sager, der har været behandlet i 
Ankestyrelsen.

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

Behandles på næste møde.

7. Status for brochure om Handicaprådet
Tonny er blevet ringet op af et firma, der laver brochurer der er reklamefinansieret.
Arbejdsgruppen arbejder videre med indhold mv.

8. Nyt fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
Budgettet er det der fylder mest i udvalget i øjeblikket. Dette blev der orientereret om 
under punkt 5.

9. Temadrøftelse i august. Der er tilsagn fra udvalgsformand Anette Brix og centerchef 
Torben Bahn Petersen om at de gerne vil deltage. Til denne temadrøftelse ønsker 
Handicaprådet at drøfte ?? på maj-mødet formulerer Handicaprådet, hvad man ønsker 
tematiseret.

 Hvordan forholder man sig i Jobcentret i forhold til eksempelvis personer med 
hørehandicap, når man henvises til anden aktør?

Tonny og Keth mødes og formulerer et indhold der sendes til gæsterne, så de har   
mulighed for at forberede sig.

10.Eventuelt
Thomas Carlsen informerer om at Handicaprådet vil blive inddraget i forhold til 
udformning af ny Børne- og ungepolitik for Næstved Kommune.


