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Budgetforslag 2016 - version 1 i høring

Acadresag 15/1474 - HenWri

Resumé
Handicaprådet skal høres om Budgetforslag 2016.
Første version af budgetforslaget har været behandlet i fagudvalgene i
begyndelsen af juni måned og Handicaprådet får nu mulighed for at
kommentere budgetforslaget.
Indstilling
Budgetforslag 2016 fremsendes til høring.
Beslutning
Handicaprådet den 01-07-2015
Henriette Wrietsch deltog på mødet.
De forskellige udvalg blev gennemgået.
Høringssvar:
I det omfang det kan lade sig gøre, anbefaler Handicaprådet, at de svageste børn holdes ude af besparelser.
Handicaprådet anbefaler, at ældrepuljen fortsat tildeles ældre og handicappede.
Budgetforslag 2016 blev i øvrigt taget til efterretning.
Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget godkendte den 23. februar 2015 den økonomiske politik og budgetproces 2016.
Overordnet går den økonomiske politik ud på,





at Stevns Kommune har fokus på en fortsat sund økonomi,
at økonomiaftalen mellem regeringen og KL skal overholdes,
at der skabes overskud på den strukturelle balance, så der er råderum til blandt andet anlæg, og
at likviditeten anbefales at være minimum 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

Der skal udarbejdes Balancekatalog - som udgangspunkt på 2% af udvalgenes rammer - til beredskab, hvis budgetforslaget viser sig at medføre merudgifter, for eksempel som følge af opdrift inden for det vedtagne serviceniveau, ved stramninger i økonomien efter indgåelse af
regeringsaftalen, og generelt for at skabe luft til omfordelinger og udvikling.
Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 01-07-2015
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Ifølge tidsplanen skal fagudvalgene fremsende budgetforslag for 2016
og overslagsårene 2017 - 2019 til ØU i juni måned.
Ændringer til overførselsområdet som følge af lov- og konjunkturændringer indarbejdes i Version 1.
Ændringer til serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau samt ændringer på grund af den demografiske udvikling indarbejdes ligeledes i
Version 1.
Følgende ændringer indarbejdes ikke i Version 1, men synliggøres til
brug for prioriteringer:





Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
Lov- og cirkulæreændringer
Ønsker til nye anlæg
Balancekatalog

MED-udvalg, Handicapråd og Ældreråd orienteres om det foreliggende
Budgetforslag 2016 og Balancekatalog i juni måned 2014.
Budgetforslaget revurderes i august måned på baggrund af budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj 2015, Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen samt lov- og cirkulæreprogrammet.
Finansiering
Kommunalbestyrelsen skal godkende budgettet for det kommende år
senest 15. oktober.
Bilag
1. Ændringer ud over vedtaget service - version 1 - ØU
2. Balancekatalog 2016 ØU
3. Anlæg - version 1 - ØU
4. Balanceforslag - version 1 - NFK
5. Ændringer udover vedtaget serviceniveau - v.1 - NFK
6. Afledt drift - version 1 - NFK
7. Anlæg - version 1 - NFK
8. Balanceforslag B2016 - PTU
9. Anlæg - B2016 - PTU
10. Balancekatalog - Version 1 - BU
11. Udover vedtaget service - Version 1 - BU
12. Afledt drift - Version 1 - BU
13. Ønsker til anlæg - Version 1 - BU
Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 01-07-2015
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14. Balancekatalog 2016 - version 1 - SSU.pdf
15. Ændringer ud over vedtaget serviceniveau - v.1 - SSU.pdf
16. Anlæg 2016 - version 1 - SSU.pdf

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 01-07-2015
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Frivillig Fredag

Acadresag 15/1465 - tinevnie

Resumé
Handicaprådet har besluttet, at der på ”Frivillig Fredag” skal afholdes en
”Foreningernes Dag”, som erstatter den tidligere Sundhedsmesse.
Kultur- og fritid vil gerne indgå et samarbejde herom.
Frivillighedskoordinator Lena Bjerrum Bach deltager på Handicaprådsmødet.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at


Drøfte forventninger og bidrag til dagen

Beslutning
Handicaprådet den 01-07-2015
Lena Bjerrum Bach deltog på mødet.
Lena orienterede om de foreløbige planer for ”Frivillig fredag”.
Handicaprådet ønsker også at lørdagen medindrages, hvor alle foreninger deltager i Foreningernes dag, hvor der skal være mulighed for at få
en stand, hvor man kan fortælle om sin forening.
Programmet blev herefter ændret således, at fredag bruges til opsætning af stande, evt. hyldesttale ved borgmesteren, og evt. pølser og
drikkevarer.
Lørdag fra kl. 10 – 17 er Foreningernes dag i Haarlev Hallen.
Caféen i hallen sørger for salg af kaffe, øl og vand.
Det blev besluttet at Handicaprådet – Inge-Lise og Preben – tager imod
tilmeldinger og koordinerer stande, og at Lena arbejder videre med et
egentlig prrogram for dagene.

Beskrivelse af sagen
Stevns Kommune har fredag d. 19. juni 2015 inviteret til ”Frivillig Fredag”, hvor det nye Frivillighedscenter sammen med Kultur- og Fritid
afholder en aften, hvor de frivillige bliver hyldet under overskriften Frivillighed – Grokraft for Fællesskaber. Der vil på dagen blive afviklet inspirerende workshops for alle med interesse i frivilligt arbejde.

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 01-07-2015
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Lena Bjerrum Bach orienterer om ”Frivillig Fredag” og Handicaprådet
opfordres til at drøfte deres forventninger og bidrag til dagen.
Finansiering

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 01-07-2015
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Siden sidst v/formanden

Acadresag 15/1465 - tinevnie

Resumé
Indstilling
Beslutning
Handicaprådet den 01-07-2015
Inge-Lise oplyser at Scleroseforeningen er kommet med i Danske Handicaporganisationer.
Ellers intet nyt.
Beskrivelse af sagen
Finansiering

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 01-07-2015
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Orientering fra udvalg og Centre

Acadresag 15/1465 - tinevnie

Resumé
Indstilling
Beslutning
Handicaprådet den 01-07-2015
Tina Hedemann Jørgensen orienterede:


Præsenterede ny administrativ medarbejder Tine Vestermark Nielsen.



Sundhedscentret indvies d. 29. august 2015. Personalet flytter
ind over sommeren.



De Glade Vikarer er blevet valgt som privat leverandør. Alle der
er visiteret til hjemmehjælp får brev herom, med mulighed for at
vælge privat eller kommunal leverandør.



Tina oplyste, at hun har sagt sin stilling op pr. 31. august 2015.

Beskrivelse af sagen
Finansiering

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 01-07-2015
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Handicapprisen 2015

Acadresag 15/1465 - tinevnie

Resumé
Handicaprådet har besluttet, at Handicapprisen skal uddeles samme dag
som det nye Sundhedscenter officielt åbnes d. 29. august 2015.
Der har i foråret været annonceret efter kandidater. Sidste frist for indstilling til prisen var 15. maj 2015.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at



Beslutte om den indstillede kandidat skal modtage Handicapprisen
Beslutte udformningen af arrangementet omkring uddeling af prisen

Beslutning
Handicaprådet den 01-07-2015
Antonio Aguilar Rodriguez blev valgt som modtager af Handicapprisen
2015, med begrundelsen af at han på trods af sit handicap, har bevaret
et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre.
Inge-Lise Pedersen orienterer Antonio om valget.
Prisen uddeles d. 29. august 2015 i forbindelse med åbningen af Sundhedscentret.
Inge-Lise og Preben sørger for indkøb af blomst, kunst og en A4-ramme.
Preben foreslog - som et festligt indslag - at Borgmester Mogens Haugaard og kommunalbestyrelsesmedlem Jan Jespersen kører om kap i
kørestol. Tina lovede at tage dette forslag med til arrangørerne af indvielsen af Sundheds- og Frivillighedscentret.

Beskrivelse af sagen
På mødet d. 5. marts 2015 besluttede Handicaprådet, at uddele Handicapprisen samme dag, som Sundhedscentret officielt åbnes d. 29. august 2015.
De ændrede kriterier for Handicapprisen blev godkendt.
D. 11. april og d. 25. april blev der annonceret i Stevnsbladet efter kandidater. Ligesom der på kommunens hjemmeside blev annonceret med
et banner og link til indstillingsskema.

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 01-07-2015
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Der er modtaget 1 indstilling fra Marianne Aguilar Rodriguez, som er
medlem af foreningen Aktive Pensionister.
Kandidaten er Antonio Aguilar Rodriguez. Begrundelsen er hans ihærdige virke for foreningen Aktive Pensionister og dens beståen. Indstillingen er vedlagt som bilag.
Uddelingen af Handicapprisen skal foregå i forbindelse med indvielsen af
Sundhedscentret. Arrangementet omkring uddeling drøftes på Handicaprådsmødet.
Finansiering
Bilag
1. Kandidat til Handicapprisen 2015
2. Kriterier for Handicappris

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 01-07-2015
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Orientering om GAP-analyse

Acadresag 15/1465 - tinevnie

Resumé
Det Centrale Handicapråd har fået udfærdiget en undersøgelse, der beskriver, hvorledes kontakten mellem borgere med handicap og den
kommunale forvaltning opfattes af henholdsvis borgere med handicap,
borgernes pårørende, sagsbehandlere og ledere.
Analysen er vedlagt som bilag.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at


Analysen drøftes med henblik på forholdende i Stevns Kommune

Beslutning
Handicaprådet den 01-07-2015
Tina Hedemann Jørgensen orienterede om, at hun og John Dalsgaard
Jensen deltog på KL´s sociale temamøde, hvor Danske Handicaporganisationer og Socialrådgiverforeningen debatterede GAP-analysen.
Handicaprådet drøftede GAP-analysen, og kom frem til at analysen skal
tages alvorligt. Vi skal alle både fagpersoner og borgere være opmærksomme på løbende at afstemme forventninger. Rapporten bør endvidere
bidrage til at sætte fokus på oplysningen om den individuelle sagsbehandling – ”samme lidelse er ikke ensbetydende med samme ydelse”.

Beskrivelse af sagen
Finansiering
Bilag
1. Gap-analyse - Det Centrale Handicapråd

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 01-07-2015
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Eventuelt

Acadresag 15/1465 - tinevnie

Resumé
Indstilling
Beslutning
Handicaprådet den 01-07-2015
Sedler vedr. diæter og kørsel til Arbejdsmøde om Handicapprisen d. 5.
februar 2015 og Dialogmøde i SSU d. 10. juni 2015 blev omdelt og underskrevet.
Beskrivelse af sagen
Finansiering

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 01-07-2015
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Underskrifter

Preben Elstrøm

Tina Hedemann Jørgensen

Inge-Lise Pedersen

Lone Høgenhaug

Ole Gjermandsen

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 01-07-2015
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