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Mødedeltagere
Dusan Jovanovic, Kirsten Devantier, Jette Frost Andersen, Næstformand (NF) Rene Larsen,
Kurt Andersen samt Jan Strojek (sekretær)
Fraværende
Formand Robert Hansen og Susanne Litta Nielsen

Gæster
Ole Kjærgaard, sekretariatschef, det centrale Rådet for Socialt Udsatte.
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Næstformand Rene Larsen var dagens mødeleder, og han startede med som punkt 1 at
godkende referatet fra sidste møde.
Dernæst spurgte han til følgende emner jf. dagsordenen:
Punkt 2
 Drikkeskuret
Jette Frost: Troels Permin har informeret om, at drikkeskuret nu er fjernet. Man har søgt efter
en alternativ placering, men denne er ikke fundet endnu.
Der er ikke kommet klager over varmestuen siden nedtagningen.
 Tandpleje
Rene Larsen: noget nyt om tandleje?
Jette Frost: orienterede om erfaringerne fra Holstebro Kommune med en ordning omkring
tandpleje til socialt udsatte.
Hovedpunkterne:
- Der benyttes frivillige tandlæger
- Man lejer sig ind i en SOK klinik (Social Odontologisk Klinik), der lejer ud til kommunen
i nogle timer. Kommunen betaler huslejen og en klinikassistent.
- Kommunen understøtter dele af driften, og så modtager man puljepenge. Driften følger
op omkring tandpleje.
CSUN ser på, om forudsætningerne for en tandplejeordning kan etableres i Næstved er
tilstede.
Punkt 3
Ole Kjærgaard fra det centrale Rådet for Socialt Udsatte orienterede derefter om det centrale
udsatteråd og dettes opgaver. Rådets rolle er bl.a. at være talerør for socialt udsatte.
Se bilag 1 og 2.
Undervejs gav Ole Kjærgaard et konkret eksempel på, hvor lokale råd måske kan virke.
Kun få af de lokale råd arbejder med enkeltsager, mens andre beskæftiger sig med de emner,
der nævnes på slide 4 i bilag 1 samt i bilag 2 side 4.
Punkt 4
Jette Frost og Kirsten Devantier nævnte, at driften har sat arbejde i gang med hensyn til en
stor temadag om udsatteområdet. Hensigten er, at niveauet skal være højt, og det skal være
fagpersoner, som skal i spil denne dag. Opgaven blev delegeret til centerleder Troels Permin.
Ole Kjærgaard delte derefter årsrapport og slides ud. Kurt Andersen afleverer årsrapport til
Robert Hansen og Susanne Litta Nielsen. Sekretæren sender godkendt referat samt slides på
tryk til relevante personer i rådet.
Jette Frost: Troels Permin har lavet en aftale med en studerende fra KU, som skal lave en
undersøgelse for os omkring Forsorgshjemmet. Jette Frost orienterede derefter om detaljerne.
Rapporten forventes færdig ultimo december 2014, medio januar 2015.
Kurt Andersen: jeg vil gerne tilbyde at tale med hende.
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Jette Frost orienterede derefter om Startbolig projektet (18-24´årige), der blev startet op den
1.september 2014.
Der er ansat en ’social vicevært, som er uddannet socialpædagog, så det faglige niveau i
hjælpen er høj. Der er nu 5 unge, som er blevet screenet og er flyttet ind.
Punkt 5
Jette Frost angående en sags ”gang”: der kommer en sag, hvor der eksempelvis bliver udvidet
med en plads på Marskvej (Forsorgshjemmet), og så en plads, der kan aflaste.
Der var herefter en debat om almindelig respekt – også overfor socialt udsatte.
Jette Frost vil bede Troels Permin om at undersøge og udvirke:
1. et oplæg og en præsentation af hele området og omkring projekter på området. Samt
2. generelt orientere om mødet mellem borgere og det offentlige.
Punkt 6
Under eventuelt blev der fra Rene Larsen forespurgt, om man kunne lave et ’samværsrum’ for
de udsatte, som har børn?
Troels Permin bedes undersøge, om eksempelvis det gamle kontor på K16 kan benyttes, så det
kunne være et sted, man kunne se sine børn?!
Rene Larsen orienterede om, at man blandt brugerne har talt med en dyrlæge om at komme til
Næstved – grundet brugernes hunde.
Jette Frost foreslog, at der kunne etableres et ’dueslag’ ude på Forsorgshjemmet eksempelvis.
Her kunne post til brugersiden i Udsatterådet lægges, hvorefter rådets medlemmer kan
afhente sin printede post der. Der var stor tilslutning fra bordet omkring dette.
Troels Permin vil blive bedt om at undersøge de praktiske muligheder.
Sekretæren forespurgte, om der blandt rådets medlemmer var nogen, som ikke ønskede sit
navn nævnt på Næstved Kommunes hjemmeside? Dette var ikke tilfældet.
Næste møde afholdes i Rådmandshavens mødelokale 4 den 3.november 2014 klokken 13:00
– 15:00.
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