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1. Ny sammensætning af Udsatterådet
På Omsorgsudvalget møde i oktober, blev det besluttet at Udsatterådets deltagerkreds
udvides. Cityforeningen har sagt ja tak til at deltage i rådet.
Bestyrelsen for ”Bedre psykiatri” har takket ja til deltagelse, ligesom Sundhedscentret
har udpeget en medarbejder til at deltage.
Foreningerne ”Sind” og ”LEV” har for tiden ikke ressourcer til at deltage.
Udvidelsen af deltagerkredsen hilses velkommen. Det er til gavn for alle parter, at få og
give gensidig information.
Udsattepolitikken blev godkendt i byrådet den 21. november 2016.
Når politikken er trykt, sendes eksemplarer til SAND, og der lægges eksemplarer til
Varmestuen og Center for Socialt Udsatte.
2. Orientering om ny organisation i Næstved Kommune fra 1. januar 2016
Der sker en reduktion af centre i Næstved Kommune, og det har betydning for
Udsatterådet, idet Jette F.A. fra 1. januar 2017 bliver Myndighedsleder i Center for
Handicap og psykiatri, og Bo Gammelgaard bliver Centerchef i centeret.

3. Forslag til mødedatoer i 2017
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

22. februar 2017
17. maj 2017
6. september 2017
8. november 2017

Møderne afholdes fra kl. 13.00. Der arbejdes fortsat på at møderne kan afholdes rundt
omkring i byen, eksempelvis på Kornbakken og i Center for Socialt Udsatte.

4. Opfølgning fra sidste møde vedr. mad til Marskvej
Der er fundet en ny leverandør af mad til Marskvej. Det er Skelby Forsamlingshus der
leverer døgnets hovedmåltider, foreløbig i 6 måneder, herefter skal ordningen
evalueres. Indtil videre er der tilfredshed med maden.

5. Orientering om budget 2017
De store linjer på Handicapområdet er ikke ramt af reduktioner i 2017.
Såfremt der mangler penge til arrangementer inden for udsatteområdet, anbefales det
at søge Varmestuens Venner om tilskud. Pengene fra Varmestuens Venner er beregnet
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til at lave aktiviteter. Tidligere arrangementer har været tur til Den Gamle By i Århus,
tur til Knuthenborg, fisketure, sportsarrangementer, kanoture, biografture, grill-aftener.
Det blev foreslået at der bliver arbejdet for at anskaffe nogle instrumenter til brug for
sammen-spil.

6. Orientering om kommende og igangværende projekter.
Næstved Kommune er kommet med i et Ombold-projekt i en 3-årig periode der hedder
Asfalt-liga. Der trænes/spilles fodbold i hallen på Sct. Jørgens skole, første gang den
6.december 2016.

Asfaltliga
Næstved.pdf

7. Eventuelt.
a. Der arbejdes fortsat på en løsning omkring tandpleje. Forslag forventes behandlet i de
politiske udvalg i december måned.
b. Hvordan undgår man at borgere i Næstved kommune udsættes for, at der ikke sendes
hjælp når der ringes til vagtcentralen, i lighed med de uheldige episoder der har været i
Københavns-området, hvor hjemløse er døde på gaden? Der ses en anden/mere positiv
holdning i Næstved end i København. Det forventes at der på landsplan rettes op, efter
de aktuelle sager i pressen.
c. Center for Socialt Udsatte og Center for Sundhed forbereder arrangement om emnet
”social ulighed”. Repræsentanter fra Udsatterådet inviteres til at deltage i
forberedelsen.
d. Der arbejdes på at arrangere en ”Hjemløsedag”, evt. den 1. lørdag i maj 2017. Man
håber på større deltagelse i arrangementet end det der blev afholdt i 2016.
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