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1. Dagens tema: Housing First, orientering v/Hanne Sørensen 

Hanne Sørensen fortalte om, hvordan man arbejder med metoden ”Housing first”. 
Metoden blev påbegyndt som projekt i 2010, og efterfølgende er metoden gjort 
permanent. Når personer henvender sig på Forsorgshjemmet for at få hjælp, fokuseres 
der på at hjælpe borgeren til at arbejde hen mod at få en bolig. Herefter arbejdes der 
med borgerens andre udfordringer, eksempelvis økonomi, arbejde, familie-udfordringer, 
misbrug. I selve projektperioden er der hjulpet 41 borgere, og efter projektet blev gjort 
permanent, er der yderligere hjulpet en del borgere.
Arbejdet tager altid udgangspunkt i borgerens forudsætninger, og der samarbejdes 
med borgeren om at få lavet et overblik, der kan arbejdes ud fra. Det kan for eksempel 
være at få åbnet post, og få lavet aftaler med forskellige myndigheder m.fl.
Langt de fleste borgere der er hjulpet til bolig via Housing First, er stadig i egen bolig.
Hjælpen til borgeren ydes i flere faser, og det betyder at efterhånden som borgeren får 
styr på eget liv, trækker personalet sig. En del af hjælpen består også i at hjælpe 
borgeren ind i nye netværk.

En af de ting der kan gøre det vanskeligt at få borgerne i egen bolig er, at Næstved 
Kommune ikke yder indskudslån til private udlejere. Det vil kunne hjælpe endnu flere til 
egen bolig hvis der åbnes for mulighed til indskudslån via kommunen, både til almene 
boligselskaber og til private udlejere. 

2. Budget 2019, status v/Bo Gammelgaard
Link til budgettet på Næstved Kommunes hjemmeside:
https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Budget/Budget2019.aspx

Udvalget har store udfordringer. Der er fremlagt reduktionsforslag for kommunens 
områder generelt, da handicapområdet ikke er det eneste område der har store 
udfordringer.

I forhold til budget 2019, er der fortsat en budgetmanko.

Der arbejdes på løsninger der også vedrører de kommende års budgetter.
Forslagene står i udvalgets dagsorden som der er linket til herunder
Link til Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets referat fra behandling af budget (se sag 
48):
https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%2
0og%20referater%20her/101/101-1248.aspx?agendaid=101-1248-1468#section48

3. Orientering om Udsatteområdet v/Anne-Mette Kistrup Andersen 
 Der arbejdes på at få et tættere samarbejde med Sundhedscentret om blandt 

andet rygestop, alkohol-rådgivning og andre sundhedstilbud. Eksempelvis har 
nogle borgere svært ved at møde op i Sundhedscentret alene den første gang. 
Der har også været talt om at prøve at lave en fremskudt 
behandling/rådgivning. Der arbejdes videre med at finde ud af hvad det er 
realistisk at lave.

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Budget/Budget2019.aspx
https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20og%20referater%20her/101/101-1248.aspx?agendaid=101-1248-1468#section48
https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20og%20referater%20her/101/101-1248.aspx?agendaid=101-1248-1468#section48
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 Centret har i øjeblikket fokus på arbejdet med at organisere DM i Ombold der 
afholdes i Næstved den 14. og 15. september. 
Den 14. september er der show-kamp mellem det lokale Ombold-hold og 
repræsentanter fra Byrådet. Næste planlægningsmøde er den 22. juni. Herefter 
sendes besked ud om tilmelding til hold, og tilmelding som frivillige hjælpere. 
Arrangementet skulle oprindeligt have været afholdt i Helsingør, men her sprang 
man fra, og derfor afholdes det i Næstved.

 I Varmestuen afprøver man i øjeblikket at tage på tur om tirsdagen med brugere 
af Varmestuen der har lyst. Der kan deltage det antal der er plads til i bussen. 
Da der skal deltage 2 personer fra personalet, er det nødvendigt at lukke 
Varmestuen fra 12-14. Der har f.eks. været ture til Karrebæksminde, Gisselfeldt, 
byvandring i Næstved og tur til Gavnø. 
Brugere af Varmestuen der ikke har deltaget er lidt utilfredse med, at 
Varmestuen er lukket, så der ikke er mulighed for at benytte toilettet.
Der spørges til om det er en skjult spareøvelse, men det er ikke hensigten med 
turene. Turene er beregnet på at give nogle oplevelser, som brugerne af 
Varmestuen ellers ikke ville have mulighed for. 

 Landsforeningen af væresteder har udbudt en pulje, som kan bruges til at få 
besøg af en fodterapeut på eksempelvis Varmestuen. Puljen er søgt, men det 
vides ikke endnu om Næstved kommer i betragtning.

 Næstveds Ombold-hold har været til stævne i Esbjerg den 20. juni 2018 og kom 
hjem med fint resultat.

 Stofrådgivningen har ændret på åbningstiden i forhold til udlevering af medicin, 
og bruger i stedet mere tid på at lave en mere borgerrelateret indsats.

 Som noget nyt vil sygeplejeklinikkens personale være til stede i Varmestuen om 
aftenen ind imellem.

4. Eventuelt
Der spørges til økonomi for Udsatterådet. Det gælder i forhold til om der vil være 
mulighed for at deltage i møder med for eksempel Landsforeninge af væresteder og 
lignende. Der er lidt økonomi, men det må vurderes i hvert tilfælde, hvad der er råd til. 

Generel information om brug af eventuel karantæne, i forhold til brugere af Varmestuen 
og Nødherberget tages op på et kommende møde. 

Næste møde er aftalt til 12. september 2018 kl. 13.00


