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 Næstved Kommune
Team Byråd og Direktion

www.naestved.dk 

Handicaprådet 3. april 2018

Mødedato 3. april 2018 
Tid Formøde 15.00 – 15.45

Handicaprådet 15.45 - 17.30
Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 5
Sagsnr. 27.69.48-G01-1-18

___________________________________________________________________

Mødedeltagere
Tonny Ploug
Peer Skjold Hansen
Jessica Rohde
Annja Hansen
Michael Perch
Cathrine Riegels Gudbergsen
Thomas Carlsen
Bo Gammelgaard

Fraværende
Mona Lisa Serritslev
Torben Kelm Danielsen

Gæster

Referent
Keth Taarnby
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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Drøftelse af målsætning for denne periode

 Den gældende Handicap- og Psykiatripolitik for Næstved Kommune

https://www.naestved.dk/Kommunen/Politikker/HandicapPsykiatripolitik.aspx

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

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.
 
I forhold til Handicappolitikken arbejdes der videre med blandt andet, om Næstved 
kommunes værdier: dialog, anvarlighed, proffesionalisme og respekt, afspejles 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.
Punktet behandles igen på næste møde.

3. Organisationernes fordeling af, hvem der følger de stående udvalgs arbejde.

I Næstved Kommune er der i denne periode følgende udvalg:
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 
Børne- og Skoleudvalget
Kultur- og Demokratiudvalget
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
Plan- og Erhvervsudvalget
Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget

Fordeling ser således ud:
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: Jessica Rohde, Peer Hansen, Mona Lisa 
Serritslev
Børne- og Skoleudvalget: Annja Hansen, Mona Lisa Serritslev, (Jytte, DH)
Kultur- og Demokratiudvalget: Tonny Ploug
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget: Pia Bakkegaard, DH
Plan- og Erhvervsudvalget: ingen pt.
Teknisk Udvalg: Tonny Ploug
Økonomiudvalget: Alle

https://www.naestved.dk/Kommunen/Politikker/HandicapPsykiatripolitik.aspx
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4. Gennemgang af organisationen i Næstved Kommune v/Bo

Den overordnede organisation:
https://www.naestved.dk/Kommunen/Organisation.aspx

Gennemgang af Næstved Kommunes organisation ved Bo Gammelgaard og Thomas 
Carlsen

5. Økonomi, budget v/Bo

Den kommunale budgetproces for 2019 er i gang. Der er inviteret til borgermøde den 5. 
april på Grønnegades kaserne. Der opfordres til, at repræsentanter fra Handicaprådet  
deltager. 
Der arbejdes med budgetstrategien for Næstved kommune, herunder demografiudvikling.
Økonomi på Børn og Ungeområdet forventes at have merforbrug igen i år. Blandt andet er 
udgifter til familier med børn med handicap stigende. Området er generelt udfordret.

Handicaprådets budget. Det er skønnet, hvad der bruges i diæter og forplejning.  

Budget for Handicaprådet 2018 – forslag

Budget 2018 - Handicaprådet 98.000 

Drift

Diæter 15.000

Mødeforplejning 4.000

Tilskud til deltagelse i konferencer 20.000

Udvikling og udbredelse

Temadag 25.000

Oplæg på Handicaprådsmøde 10.000

Branding

Merchandise 10.000

Folder – Handicaprådet 5.000

Diverse

Diverse 9.000

https://www.naestved.dk/Kommunen/Organisation.aspx
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Der skal reserveres en sum til tabt arbejdsfortjeneste, i tilfælde af at det skulle blive 
aktuelt. 

Budgettet blev drøftet og godkendt.

Inden længe forventes det, at den første budgetopfølgning for 2018 foreligger.

Handicaprådet vil gerne have tøj, eksempelvis bluser og trøjer, der signalerer at man 
repræsenterer Handicaprådet i forskellige forbindelser. Tonny undersøger priser til næste 
møde.

Brochure der fortæller om Handicaprådet. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af  
Jessica og Tonny, der vil  lave udkast.

6. Årshjul / emner at arbejde med i det kommende år: (fast punkt)
 Temadrøftelser: Hvordan møder man borgerne i øjenhøjde? Hvad er livskvalitet? 

Forebyggelse af høreskader.
Maj – FN’s handicapkonvention – Tonny undersøger om der er mulighed for at 
der kan komme en oplægsholder til mødet i maj.

 August: Arbejdsmarked, (der er tilsagn fra udvalgsformand Anette Brix og 
centerchef Torben Bahn Petersen om deltagelse). 

 Budget 2019 (august)
 Fælles arrangement for råd og nævn (Handicaprådets medlemmer kan overveje 

om der er forslag til emner for dag  )
 Foreningernes dag (1. lørdag i september) (tale om det på kommende møder)
 Frivillig fredag (september)
 Drøftelse af om den gældende Handicap- og Psykiatripolitik
 Mødeplan for 2019 (november)
 DH’s generalforsamling (samt de enkelte foreninger)(primo 2019)

7. Orientering om Tilgængelighedsgruppen v/Tonny
Der er møde den 18. april 2018. Emner til drøftelse:

 Samarbejde med Cityforeningen om at gøre byen mere handicapvenlig.
 P-pladser

8. Eventuelt
Cathrine Riegels Gudbergsen oplyser, at Teknisk Udvalg på dagens møde, har besluttet 
at nedlægge servicebusserne i Næstved kommune fra december 2018. De almindelige 
busser er lavtgulvsbusser og forventes fremover at kunne levere samme ydelse som 
servicebusserne.


