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Troels Permin var dagens mødeleder i fravær af såvel formand som næstformand.
Punkt 1: referat fra sidste møde den 5.september 2014 blev godkendt.
Punkt 2.
-

Troels Permin orienterede om tonen generelt overfor udsatte borgere.

Essensen er, at vi nok ’taler et forskelligt sprog’, hvis der opstår konflikter pga. tonen.
Kurt Andersen mente, at der var kommet mere fokus på tonen i forvaltningen, så han anså det
ikke for et så stort problem længere.
Der var gode erfaringer omkring tonen fra Mobilsygeplejeprojektet – borgerne føler sig ’mødt’
på en mere positiv facon, når eksempelvis medarbejderne i projektet går med dem ud til læge
m.v.
Punktet videreføres til næste møde.
-

’Dueslag’ – er nu oprettet i Varmestuen.

Her kan print hentes af Udsatterådets medlemmer.
-

Tandlægeordning.

Der er stadig en ansøgning liggende i ’Red Røven’, som Hus Forbi står for. Der er ikke kommet
svar endnu.
Jette Frost oplyste, at hun havde været i kontakt med Næstved Kommunes Ældrechef, hvorfor
hun foreslog Troels Permin at tage kontakt til Ældreområdets tandpleje.
-

Temadag 3.december 2014.

Status for temadagen er, at det organisatoriske er på plads. Der er nogle praktiske opgaver,
som skal løses.
Punkt 3. Økonomi 2015.
Jette Frost orienterede om økonomien for driften i 2015.
Der er overført et merforbrug fra 2013 og 2014. Fra 1.januar 2015 iværksættes sparetiltag for
12 mio.kr.
Der er pt. et mindreforbrug i driften på ca. 4,3-4,5 mio.kr. som vil blive modregnet.
Underskuddet fordeles over de næste 4 år.
Økonomipunktet overføres til næste møde.
Punkt 4. Borgerinddragelse v/Jette Frost.
Næstved Kommune har i en del år arbejdet med medinddragelse af borgeren. Der er til
stadighed fokus på medindflydelse til borgeren i egne sager.
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Punkt 5. Mobilsygeplejen.
Troels Permin orienterede om, at projektet stoppede den 31/10, og nu er en del af CSUN i
afdelingen Rådgivning For Stofmisbrug.
Der opretholdes en mindre udkørende funktion.
Jette Frost foreslog, at man tog kontakt til Dansk Sygeplejeråds Seniorklub i Region Sjælland.
Her kan man måske mønstre nogle frivillige.
Punkt 6. Ekstrapladser på Marskvej.
Mobilsygeplejen havde to pladser før afslutning af dette projekt den 31/10 2014. Der har
jævnligt været efterspørgsel på pladser til flere borgere fra Visitation for Handicap og
Psykiatris side. De to nævnte pladser er derfor konverteret til én plads efter Servicelovens
§107 (midlertidigt ophold) og én plads efter Servicelovens §108 (varigt ophold).
Punkt 7. Implementering af hjemløsestrategien.
Bostøtteprojektet har været grundlaget for tiltag som ’Akutten’ og START boliger til unge.
I ’Akutten’ kan nuværende såvel som forhenværende borgere henvende sig i CSUN og
modtage hjælp; eksempelvis med hensyn til boligsøgning m.m.
Troels Permin: vi overvejer, hvorledes man kan understøtte allerede igangsatte processer via
nye projektmidler fra Socialstyrelsen.
Punkt 8. Drikkeskur.
Kurt Andersen har stillet forslag om et drikkeskur ved Susåen, da der står mange personer i
forvejen.
Kirsten Devantier bemærker, at man ikke skal blande gruppen af unge sammen med andre
brugere af et drikkeskur.
Troels Permin spørger, om vi som kommune skal understøtte et drikkeskur, da dette kan
misforstås som en positiv accept af drikkeri?!
Et drikkeskur bør ikke ligge i nærheden af et socialt tilbud.
Kirsten Devantier bemærker, at sagen skal undersøges yderligere, hvilket Troels Permin vil
gøre.
Punkt 9. Afgående formand.
Robert Hansen har ønsket at afgå grundet flytning. Da Robert Hansen ikke har flyttet
kommune men kun fået nyt postnummer, var der enighed om, at han skulle kontaktes med
henblik på at genoptage posten som formand for Udsatterådet.
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Punkt 10. Mødeplan for Udsatterådet i 2015.
De forskellige udvalgs kalendere i kommunen undersøges, og derefter findes fire datoer i 2015
af sekretæren, hvor Udsatterådet kan mødes.
Note dateret 5/12-2014: fire datoer er nu valgt til Udsatterådsmøder i 2015:
Torsdag 5.februar kl. 1300-1500.
Onsdag 17.juni kl. 1300-1500.
Onsdag 2.september kl. 1300-1500.
Onsdag 18.november kl. 1300-1500.

Punkt 11. Eventuelt.
Tour arrangeret af Udsatte grupper.
Kurt Andersen orienterede om, at man bl.a. fra SAND er på tour med campingvogn rundt på
Sjælland. Man vil være i Næstved den 10.december 2014 (Note 21/11-2014: turen til Næstved
aflyst af SAND).
Kurt Andersen: sidste år havde vi ’Tour de Boform’ og fortalte om de forskellige boformer.
Dette var en stor succes, hvor man fik mange positive tilbagemeldinger.
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