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Afbud fra Preben Elstrøm, Thor Grønbæk og Steen S. Hansen.
Philip G. Nielsen og Karen Pedersen - som DH Stevns ønsker at indstille til Handicaprådet deltog på mødet.

Pkt.

Indholdsfortegnelse

78

Siden sidst v/formand Inge Lise Pedersen

127

79

Orientering fra udvalg og centre

128

80

GAP-analyse

130

81

Tilgængelighedsrapport

132

82

Løb for handicappede

133

83

Eventuelt

134

Forkortelser for politiske udvalg
KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget PTU = Plan- og Teknikudvalget
NFK = Natur-, Fritids- og Kulturudvalget BU = Børneudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget

Side

78 Siden sidst v/formand Inge Lise Pedersen
27.15.04-G00-1-15 – TineVNie
Det indstilles til Handicaprådet, at


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk, Steen S. Hansen og Preben Elstrøm.
Orientering ved Inge Lise Pedersen - herunder:


Preben Elstrøm har af personlige årsager valgt at stoppe som
formand for Danske Handicaporganisationer (DH) - Stevns og
som medlem i Handicaprådet.
Philip G. Nielsen er valgt som ny formand for DH Stevns - og indstilles af DH Stevns som nyt medlem i Handicaprådet.
DH Stevns ønsker samtidig at indstille Karen Pedersen som medlem i Handicaprådet i stedet for Michael Dam, da han ifølge medlemmerne fra DH ikke har mulighed for at deltage i handicaprådsmøderne.



Afgivelse af høringssvar omkring Region Sjællands forløbsprogrammer for Type 2 diabetes mellitus, KOL, patienter med rygproblemer og kroniske hjertesygdomme.

Sagsfremstilling
Orientering v/formand Inge Lise Pedersen.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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79 Orientering fra udvalg og centre
27.15.04-G00-1-15 – TineVNie
Det indstilles til Handicaprådet, at


orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk, Steen S. Hansen og Preben Elstrøm.
Orientering ved Tina Mørk - herunder:


SSU´s møde den 20. april 2016 hvor udvalget blev forelagt en
række forskellige forslag til modgående foranstaltninger. Foranstaltninger som skal imødegå et forventet merforbrug i 2016.
Et af forslagene var, at der ikke skulle overføres midler til Handicap-/Mini-rehab-messe. Dette forslag blev godkendt af SSU.
Handicap-/Mini-rehab-messen kan derfor ikke gennemføres.
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.



Organisationsændring i Center for Sundhed og Omsorg. Centret
går fra 6 til 4 afsnit og går dermed fra 6 - 4 afsnitsledere. Det
tidligere Myndighedsafsnit er lagt sammen med administrationen
og kommer fremadrettet til at hedde "Stab og Myndighed" og
opgaverne i det tidligere afsnit for sundhed, aktivitet og træning
vil fremadrettet ligge i afsnit "Udfører" og afsnit "Service".
Handicaprådet havde en drøftelse omkring besparelser i Sundhed
og Omsorg - herunder bl.a. omfanget af besparelserne i kroner,
og at det er på ledelsesniveau, og ikke blandt "de varme hænder", at besparelserne er effektueret. Dermed er det ikke borgerne det går ud over denne gang.



Nedsættelse af et tværgående visitationsudvalg – hvor bl.a. botilbud for handicappede i forhold til udbud og pris behandles. Fra
1. januar 2016 har kommunerne fået mulighed for at forhandle
priser på bostederne samtidig kigges på muligheden for at lave
Stevns Kommune´s eget bosted for handicappede.
Handicaprådet drøftede sammenhængen mellem pris og kvalitet
på botilbuddende, samt at rådet finder det betryggende, at socialtilsyn på området ikke ligger hos kommunerne men i Regionerne.
SSU vil fremadrettet kigge på den samlede plejecenterstruktur.
Hvilket er en nødvendighed i forhold til at omprioriteringsbidraget
bortfalder.
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Sagsfremstilling
Orientering fra udvalg og centre - herunder orientering om Handicap/Mini Rehab-messe.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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80 GAP-analyse
27.15.04-G00-1-15 – TineVNie
Det indstilles til Handicaprådet, at


drøfte GAP-analyse - herunder også Stevns Kommunes sagsbehandling i forbindelse med borgere med Handicap.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk, Steen S. Hansen og Preben Elstrøm.
Inge Lise Pedersen orienterede om gennemgangen af GAP-analysen på
årsmødet på Nyborg Strand, og hvorfor der var fremsat ønske om at
sætte punktet på dagsordenen til dette møde.
John Dalsgaard Jensen havde også ønsket en drøftelse af analysen. Han
var især interesseret i at høre, hvordan DH´s medlemmer oplever sagsbehandlingen i Stevns Kommune, for at finde ud af om Stevns Kommune ligger bedre eller dårligere i forhold til GAP-analysen.
DH´s medlemmer foreslog, at man kunne spørge borgerne om deres
mening og oplevelser af kommunens sagsbehandling. Derudover fortalte
de, at de oplever, at visitationen i Stevns Kommune er meget tung, og
at mange får afslag på plejebolig.
Tina Mørk fortalte lidt om kriterierne, der skal opfyldes for at komme i
betragtning til kommunens plejeboliger. Hun pointerede samtidig, at det
er vigtigt, at det er de rette borgere - med de rette behov, som for tildelt en plejebolig. I øjeblikket er der næsten ingen tomme plejeboliger i
kommunen. Der arbejdes lige nu på at lave en orientering omkring kriterierne for plejeboliger til kommunens hjemmeside.
John Dalsgaard Jensen og Tina Mørk opfordrede DH´s medlemmer til at
komme med tilbagemeldinger, da disse erfaringer kan bruges til at gøre
Stevns Kommune bedre på dette område.
Handicaprådet drøftede mulighederne omkring plejebolig kontra egen
bolig - herunder hvad der er af muligheder for ændringer i boligen og
hjælpemidler/hjælpemuligheder, som kan bidrage til, at borgeren kan
forblive i eget hjem.
I denne forbindelse fremsatte Inge Lise et forslag om en ordning, hvor
handicapforeninger og handicappede borgere kan låne hjælpemidler f.eks. kørestole og rollatorer, når der er udflugter. Tina Mørk tog dette
til efterretning.
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Sagsfremstilling
På Handicaprådsmødet den 18. februar 2016 orienterede Inge Lise Pedersen om årsmødet på Nyborg Strand, hvor blandt andet GAP-analyse en undersøgelse lavet af Det Centrale Handicapråd - blev drøftet.
GAP-analysen har tidligere været på dagsordenen til et Handicaprådsmøde den 1. juli 2015. Men da drøftelsen på årsmødet havde været så
tankevækkende, blev det besluttet at sætte analysen på dagsordenen til
dette møde.
Formålet med analysen var bl.a. at finde ud af, hvordan kontakten mellem borgere med handicap og den kommunale forvaltning opfattes af
henholdsvis borgere med handicap, borgernes pårørende, sagsbehandlere og ledere.
På dette møde drøftes GAP-analysen - herunder også Stevns Kommunes
sagsbehandling på området.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
GAP-analyse
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81 Tilgængelighedsrapport
27.15.04-G00-1-15 – TineVNie
Det indstilles til Handicaprådet, at


orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk, Steen S. Hansen og Preben Elstrøm.
Inden dette møde er der taget kontakt til Teknik og Miljø med henblik på
en opdatering af Stevns Kommunes rapport om tilgængelighed. Driftsingeniør ved kommunens vejteam Lars Ellegaard Jørgensen har via mail
sendt en status på området. Mailen blev uddelt til Handicaprådet på dette møde.
Inge Lise Pedersen fremhævede nogle af punkterne i rapporten - herunder punkterne omkring kommunens plejecentre og Rådhuset.
Lars Ellegaard Jørgensen er blevet bedt om at sende opdateringer på
området til Handicaprådets sekretær, som derefter sætter punktet på
dagsordenen, når der er nyt i sagen.
Handicaprådet - for så vidt angår DH´s medlemmer - fortalte, at der
mangler ledelinjer både ude og inde på Sundheds- og Frivillighedscentret i Hårlev. Tina Mørk noterede dette.
Sagsfremstilling
På Handicaprådsmødet den 18. februar 2016 blev der fremsat ønske om
at tage tilgængelighedsrapporten op på dette møde, da medlemmer af
Handicaprådet ønskede en opdatering omkring rapporten.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.




Bilag
Tilgængelighed
Tilgængelighed - del 2
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82 Løb for handicappede
27.15.04-G00-1-15 – TineVNie
Resumé
Inge Lise Pedersen har modtaget henvendelse fra Landsforeningen LEV
vedrørende et løb for handicappede.
Det indstilles til Handicaprådet, at


drøfte henvendelse fra Landsforeningen LEV.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk, Steen S. Hansen og Preben Elstrøm.
Inge Lise Pedersen fortalte om planerne om et løb for fysisk og psykisk
handicappede i St. Heddinge og omegn. Ønsket er, at løbet afholdes
midt i september 2016 - helst en lørdag. Alle, som har rollator, kørestol,
el-crosser eller andet, kan deltage. Der skal derfor være forskellige ruter
- alt efter hvordan deltageren kommer frem, og hvor mange ressourcer
vedkommende har. Der skal være depoter med drikkevarer og frugt.
Der fremsættes forslag om at kontakte TV-Øst for at sætte fokus på
Stevns og arrangementet.
Handicaprådet afventer tilbagemelding fra Landsforeningen LEV. Det
blev besluttet, at Inge Lise skal tage kontakt igen.
Sagsfremstilling
Landsforeningen LEV har henvendt sig vedrørende et løb for handicappede. Et løb hvor deltagerne kan benytte cykler eller andre transportmidler.
På dette møde drøftes løbet - herunder om Handicaprådet skal være
med i planlægningen af arrangementet.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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83 Eventuelt
27.15.04-G00-1-15 – TineVNie
Det indstilles til Handicaprådet, at


orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk, Steen S. Hansen og Preben Elstrøm.
Ole Gjermandsen efterlyste en opfølgning omkring Flextrafik og problematikken omkring blinde og svagtseende, som ikke kan benytte den
lukkede ordning. Sagen blev drøftet på Handicaprådets møde den 18.
februar 2016. Tina Mørk undersøger dette.
Michael Dam efterspurgte motion og bevægelse til handicappede i kommunalt regi, hvor det ikke er specielle hold eller lukkede hold for bestemte grupper. Tina Mørk tog dette til efterretning.
Sagsfremstilling
Eventuelt - herunder orientering om ny mødedato den 3. november
2016.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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