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0. Præsentation af deltagerne i dagens møde.
1. Tandlæge / tandpleje

Ans.RedRøven.docx

Det har tidligere været drøftet om det er muligt at bruge omsorgs-tandplejens klinikker til
behandling af socialt udsatte. Troels har undersøgt sagen nærmere. Det er ikke muligt at
bruge klinikkerne fordi der ikke er udstyr nok til for eksempel at tage røngten-billeder.
Man kan søge tilskud/lån fra puljen ”Red Røven”. For at komme i betragtning skal man
tilhøre gruppen der er berettiget til at være Hus Forbi-sælgere.
Der findes også en landsdækkende pulje fra staten, der kan søges gennem Ydelsescentret.
Der er forskellige regler for personer under og over 25 år.
Tandlægeforeningen oplyser, at der ikke er så mange der hidtil har brugt ordningen.
Der sætte opslag i Varmestuen med ansøgningsskemaet til ”Red Røven” + regler vedr.
tilskudsordningen.

2. Frivillige til sygepleje
Dansk Sygeplejeråds seniorklub er kontaktet. De kan desværre ikke hjælpe.
Der er lidt styrket besætning i Mobilsygeplejen i øjeblikket.
Der gives udtryk for at Mobilsygeplejen fungerer godt.
3. Drikkested
Der er undersøgt forskellige muligheder siden sidste møde.
Der har været kontakt til Havnechefen og der er i samarbejde lavet et forslag til
drikkested/skur placeret på Fabriksvej. Der gives udtryk for at det er et godt sted der er
foreslået. Troels arbejder videre med forslaget sammen med Havnechefen. Forslaget
fremlægges der efter til orientering for Omsorgsudvalget.
4. Flere medlemmer fra Rådets borgerside
Det undersøges fortsat om det er muligt at få repræsentanter for unge og for psykiatrien,
da der hidtil ikke har været borgere fra disse grupper, som har ønsket at deltage. I
øjeblikket er rådet fyldt op.
5. Omlægning af §110

Sagsfremstilling
vedr. §110-tilbud.docx
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Der har været forelagt en sag for Omsorgsudvalget om tilpasning af brugen af K16, og
forsorgshjemmet. Boligerne i K16 ændres til forsorgshjem-pladser med ændret
bemanding.
I øjeblikket er der 21 pladser på Marskvej og 11 pladser i Kindhestegade.
6. Orientering om status på projekter
Projekt Akutten:
Akutten prøver at hjælpe med at bygge broer. Eksempelvis til Jobcenter,
sundhedsvæsenet eller andet, så der ikke opstår for store problemer.
Det foreslås, at der annonceres om Akutten på De Blå Sider og på kommunens
hjemmeside.
X-Camp for unge misbrugere:
Projekt-perioden er ved at være slut. Der skal evalueres inden man finder ud af,
hvordam man kommer videre med arbejdet.
Der arbejdes på tværs af centrene (børn og voksne). De unge misbrugere skelner ikke,
om de er under eller over 18 år.
Det er vigtigt at være opmærksom på økonomi mellem områderne, når tilbuddet til sin
tid skal implementeres.
7. Forslag om afholdelse af Hjemløse-dag i Næstved 2016
Der er forslag om afholdelse af Hjemløse-dag i Næstved i stil med den der holdes i
København. Forskellige forslag til lokation er drøftet. Der arbejdes videre med forslag
om at afholde dagen på Grønnegades Kaserne på Lave rideplads/Det gamle Ridehus.
Arbejdet med at søge penge til arrangementet går i gang (tovholdere: Susanne og
René).
Til næste møde undersøges forskellige emner til dagen og der fremlægges forslag til
datoer (tovholder for dette er Kurt Andersen).
Emnet drøftes igen på næste møde i Udsatterådet.
8. Eventuelt
Der er forslag om at boligerne i ”flygtningebyen” på Kildemarksvej, kan anvendes til
”skæve boliger” når de engang ikke skal bruges til flygtninge mere.
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