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Formanden Robert Hansen var dagens mødeleder.
Punkt 1:
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2:
Referatet fra sidste møde den 3.november 2014 blev godkendt.
Punkt 3: opfølgning fra sidste møde
-

Tandlægeordning.

Der har været kontakt med distriktschef på ældreområdet omkring benyttelse af deres
faciliteter. Dette var blevet accepteret, og CSUN søger kontakt med Næstved Kommunale
Tandpleje omkring bl.a. forbrug af materialer. Det blev bemærket, at vi er tættere på end før,
men at tingene skal falde på plads.

-

Supplement til mobilsygeplejen fra frivillige? Dansk Sygeplejeråd kontaktet af

Troels Permin, og han afventer svar fra deres Seniorafdeling.
-

Temadag afholdt den 3.december 2014 med succes.

Temadagen blev afholdt efter ønske fra politisk side af Omsorgsudvalget.
På temadagen identificeredes de potentielle fremtidige socialt udsatte som eksempelvis unge
og kvinder med udenlandsk baggrund.
Kurt Andersen og Formanden: andelen af unge med problemer er også steget med 6,2 % i den
sidste tid.
Andre emner, som blev berørt på temadagen, var blandt andet: en overordnet Udsatte-politik,
forebyggelse kontra behandling, accelerationssamfundet samt anerkendelses-tænkning.
Rådet mente, at temadagen kunne bruges som fundament for forslag til politikerne omkring
den fremtidige indsats på socialt udsatte området.
-

Drikkeskurs eventuelle placering – emnet ønsket debatteret af Kurt Andersen.

Eventuelle placeringer blev debatteret. Præstemarken blev udelukket som område for
placering af alle. Slusehuset blev nævnt som en mulig og relevant placering. Det blev
bemærket, at et eventuelt skur bør kunne flyttes. Dette kræver politisk opbakning i givet fald.
Undersøgelserne omkring placeringen af et skur fortsættes.

-

Flere suppleanter ind i Rådet?

Der var en positiv stemning for, at der kunne komme en bredere gruppe af brugere ind i rådet.
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X-Camp brugere var eksempelvis en mulighed. Man vil fra rådets side arbejde videre med at få
også unge med i rådet.
Punkt 4. Økonomi 2015.
Troels Permin orienterede om besparelserne for 2015.
Den største besparelse ligger i Bofællesskab I på Marskvej med alkoholdemente samt
mennesker med psykiske problemer – 2. millioner kroner.
Endvidere har Blegdammen måttet spare 600.000 kr.
Det har ikke betydet fyringer, men der er sket ændringer i vagtskemaet – herunder er antallet
af medarbejdere om aftenen og i weekenden reduceret fra to til en. En fast tildeling af §85støtte til beboerne i Blegdammen er konverteret til en ekstra gademedarbejder, hvilket
samtidigt giver mulighed for at nå mere ud til landdistrikterne.
Punkt 5. Nyt fra Omsorgsudvalget og byrådet.
Der har været en landsdækkende undersøgelse fra Socialpædagogernes Landsforbund omkring
serviceniveau og om, hvor store ressourcer man brugte i Næstved Kommune til bl.a. socialt
udsatte området. Næstved Kommune har en bred vifte af tilbud på området.
Der er udfærdiget nye servicedeklarationer på bl.a. §107 og §108 området, og politikerne har
godkendt disse.
Servicedeklarationerne understøtter visiteringen. Der har været høringer - bl.a. også af
Udsatterådet.

Punkt 6. Rådets mødedatoer i resten af 2015
Onsdag 17.juni, onsdag 2.september samt onsdag 18.november blev godkendt af rådet.
Det blev besluttet, at mødet den 2.september 2015 afholdes, således at første del af mødet er
med rådets medlemmer. Derefter åbnes dørene, og brugere og interesserede får mulighed for
at tale direkte med rådet.
Centerchef samt centerleder CSUN er tovholdere på dette møde.
Punkt 7. Mobilsygeplejen.
Mobilsygeplejen ophørte som projekt i 2014.
Der var kun økonomi til at fortsætte med en medarbejder. Efter omorganisering i CSUN, er det
blevet muligt at tilføre en SOSU assistent. Denne har mange års erfaring, og skal ikke kun
have mobilsygeplejen som arbejdsområde.
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Punkt 8. Eventuelt
Der er ankommet et tilbud til Udsatterådet fra huset Zornig om, hvordan et udsatteråd kan
arbejde, og hvorledes det hele kan gøres til en god dialog. Brugen af ressourcer generelt blev
debatteret.
Formanden oplyste, at Rådet ville overveje det til næste møde.
Emnet medtages som et punkt til næste møde.
Der var ikke yderligere bemærkninger.
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