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Rammerne for STU

Acadresag 15/506 - UllHei

Resumé
Handicaprådet, for så vidt angår medlemmerne af DH-Stevns, har bedt
om en gennemgang sagsgangen i forbindelse med ansøgning og bevilling af et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU).
Indstilling
Center Social, Sundhed og Ældre indstiller til Handicaprådet, at
1. Orienteringen om rammerne for STU tages til efterretning.
Beslutning
Handicaprådet den 05-03-2015
Anne Hagstrøm gennemgik rammerne for bevilling af STU, herunder
vigtigheden af at finde det rigtige tilbud til den unge.
Kvalitetsstandard og vejledning blev omdelt på mødet.
Kommunalbestyrelsen foreslås at få en lignende gennemgang - temadrøftelse. Kunne eventuelt indgå i Kommunalbestyelsens opfølgning på
unge-indsatsen.
Inge-Lise Pedersen anbefaler et besøg hos Horisonten.

Beskrivelse af sagen
Afsnitsleder for myndighed, Anne Hagstrøm, vil på mødet gennemgå
rammerne for ansøgning og bevilling af Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU).
Finansiering

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 05-03-2015

Side 49
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Siden sidst v/formanden

Acadresag 15/506 - UllHei

Resumé
Indstilling
Beslutning
Handicaprådet den 05-03-2015
Intet nyt.

Beskrivelse af sagen
Finansiering

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 05-03-2015

Side 50
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Orientering fra udvalg og Centre

Acadresag 15/506 - UllHei

Resumé
Indstilling
Beslutning
Handicaprådet den 05-03-2015
Tina Hedemann Jørgensen orienterede om at der var godt 500 besøgende i forbindelse med åbning af rådhuset.
I den forbindelse supplerede Preben Elstrøm med at der mangler teleslynger i Borgerservice – anbefaler at man får nogle små mobile teleslynger og Ole Gjermandsen supplerede med manglende ledelinier når
man ankommer.
Centerleder Jane Sandgaard orienteres og høres om hvor langt man er
med ledelinier.
Steen S. Hansen orienterede om at man arbejder på omlægning af busruterne på Stevns og at man har bevilget nye stoppesteder med informationstavle om hvornår den næste bus kommer. Synshandicappede vil
ikke have glæde af en informationstavle. Thor Grønbæk vil undersøge
hos Movia, hvordan man kan løser dette problem andre steder.
John Dalsgaard Jensen orienterede om at man i Kommunalbestyrelsen
skal holde temamøde om ældre og handicapboligerne i Stevns kommune. Der er i dag mange ledige ældreboliger, særligt i yderdistrikterne.
Der er meget forskellig søgning på de ældreboliger kommunen har, og
det er vigtigt at man får skabt en balance. Boliger der ikke bliver søgt,
skal nedlægges. Tina Hedemann Jørgensen supplerede med oplysning
om at der i Strøbyhjemmet er oprettet et bofællesskab for 4 yngre handicappede, en indsats der også bidrager til at skabe balance.

Beskrivelse af sagen
Finansiering

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 05-03-2015

Side 51
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Handicaprådets årsberetning 2014

Acadresag 15/506 - UllHei

Resumé
Administrationen har udarbejdet Handicaprådets årsberetning for 2014.
Indstilling
Center Social, Sundhed og Ældre indstiller til KB, via SSU og Handicaprådet, at
1. Handicaprådets årsberetning tages til efterretnng.
Beslutning
Handicaprådet den 05-03-2015
Årsberetningen blev taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Finansiering
Bilag
1. Årsberetning 2014

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 05-03-2015

Side 52
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Orientering om budgetprocedure 2016

Acadresag 15/506 - UllHei

Resumé
Tina Hedemann Jørgensen orienterer om budgetproceduren for 2015,
herunder inspirationskatalog.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet at,
1. orienteringen om budgetprocessen tages til efterretning
2. drøfte emner til inspirationskatalog
3. planlægge emner til drøftelse på dialogmøde
Beslutning
Handicaprådet den 05-03-2015
Tina Hedemann Jørgensen orienterede om at det er besluttet at der skal
findes besparelser på 2 % af budgettet. Det svarer til 5 millioner kr. i
Social- og Sundhedsudvalgets budget.
Budgetprocessen starter i fagudvalgene, som skal drøfte og prioritere
indenfor de enkelte områder - herunder en særlig indsats på Børneområdet. Administrationen skal i forbindelse med udarbejdelse af 1. budgetforslag kunne tage højde for de politiske prioriteringer.
Der efterlyses gode ideer til besparelser. Administrationen vil gerne sætte særligt fokus på investeringsforslag og foreslår fx velfærdsteknologi,
hvor gode teknologiske løsninger kan understøtte borgernes mestringsevne.
Handicaprådet anbefales at finde emner omkring budget, investeringer
og besparelser til drøftelse på dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget.

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget skal på Økonomiudvalgsmødet den 23. februar godkende den økonomiske politik for 2015 og 2016. Handicaprådet vil blive
orienteret herom på mødet. Med baggrund i den økonomiske politik, skal
de forskellige centre udarbejde forslag til budget 2016, samt inspiratinskatalog til besparelser og udvidelser. Budgetforslaget og inspirationskataloget skal ligge klar den 24. april.
Den 10. juni inviterer Social- og sundhedsudvalget til dialogmøde om
budget 2016 og efterfølgende skal budgettet i høring blandt andet hos
Handicaprådet.
Over sommeren revurderes budgetforslag og inspirationskataloget. Budgettet 2. behandles den 8. oktober 2015.

Finansiering

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 05-03-2015
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Udbud af hjemmeplejen i Stevns kommune - høring

Acadresag 15/506 - UllHei

Resumé
Center Social, Sundhed og Ældre har udarbejdet udbudsmateriale, i forbindelse med udbud af hjemmeplejen i Stevns kommune. Udbuddet skal
i høring i Handicaprådet.
Indstilling
Det indstilles, at
1. Handicaprådet afgiver høringssvar på udbudsbetingelser, kravspecifikation, rammeaftale og kvalitetsstandard
Beslutning
Handicaprådet den 05-03-2015
Tina Hedemann Jørgensen gennemgik kort sagsfremstillingen og udbudsmaterialet.
Høringssvar skal foreligge senest den 18. marts 2015.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med beslutning om budget 2015, blev det besluttet at gennemføre udbud af hjemmeplejen i Stevns kommune. Det er efterfølgende besluttet i KB, at udbuddet skal gennemføres med en model, hvor
den kommunale hjemmepleje bevares i hele kommunen og hvor der
gennem udbud skal findes én privat leverandør.
På ældreområdet har der igennem mange år været et krav om, at alle
modtagere af hjemmehjælp skal have et frit valg af leverandør. Det betyder, at kommunen enten gennem en godkendelsesmodel eller gennem
udbud skal sikre, at der minimum er 2 leverandører at vælge imellem.
Administrationen har udarbejdet grundlaget for det kommende udbud i
form af udbudsbetingelser, kravspecifikation, samt rammeaftale. Herudover er den besluttede kvalitetsstandard for hjemmehjælp revideret på
baggrund af den seneste lovændring på hjemmehjælpsområdet, hvor
den rehabiliterende indsats nu er indskrevet i lovgrundlaget og tilpasset
en model med én privat leverandør i stedet for flere private leverandører.
Sagen skal behandles på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11.
marts, i Økonomiudvalget den 17. marts og i Kommunalbestyrelsen den
26. marts.
Tidsplanen for udbuddet er i øvrigt:
Udbudsperiode:
marts – 11. maj 2015

27.

Godkendelse af leverandør:
juni – 25. juni 2015

10.

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 05-03-2015
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Borgernes valg af leverandør:
juni – 4. august 2015

30.

Successiv overdragelse af borgere: 17. september - 01. oktober.
Udbudsmaterialet vil blive eftersendt og gennemgået på Handicaprådsmødet.

Finansiering

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 05-03-2015

Side 55
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Tilskud til aktiverende og forebyggende foranstaltninger efter SEL § 79

Acadresag 15/506 - UllHei

Resumé
Handicaprådets andel af puljen, Tilskud til ældreorganisationer, udgør
25 % af den samlede pulje. Handicaprådet har besluttet at 10 % af puljen er hensat til en særlig tematiseret pulje.
Indstilling
Center Social, Sundhed og Ældre indstiller til Handicaprådet, at
1. Tema for den særlige tematiserede pulje besluttes.
2. Annoncering, ansøgningsfrist og efterfølgende ekstraordinært
møde i forbindelse med fordeling af midlerne fastsættes.
Beslutning
Handicaprådet den 05-03-2015
1. Tema til den særlige pulje er Motion og idræt
2. Tidsplanen blev besluttet. Der indkaldes til ekstraordinært møde
den 7. maj 2015 kl. 16:00.
Beskrivelse af sagen
Det samlede budget til Tilskud til ældreorganisationer udgør i 2015
249.000 kr. Heraf udgør Handicaprådets andel 25 % svarende til 62.250
kr.
Handicaprådet besluttede retningslinierne for tildeling af tilskud efter
servicelovens § 79 til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende
sigte – i relation til handicaprådet, på møde den 8. maj 2014.
Retningslinierne er vedlagt som bilag.
Tildelingsprincipperne blev besluttet som følger:
10% af den samlede pulje hensættes til en særlig tematiseret pulje.
Tema fastsættes en gang om året. Sidste års tema var ”Sundhedsfremmende aktiviteter”. Tema til dette års pulje fastsættes på mødet.
80% af den resterende pulje fordeles ligeligt imellem ansøgere der op
opfylder kriterierne for tilskud fra Handicaprådets pulje, og de sidste
20% af den resterende pulje fordeles i forhold til antal medlemmer bosiddende i Stevns kommune. Opgørelsen af medlemmer er pr. den 31.
december hvert år.
Annonce om tilskud til aktiverende og forebyggende foranstaltninger
efter Servicelovens § 79 foreslås i Stevnsbladet den 14. marts og den
28. marts. Med ansøgningsfrist den 27. april. Ekstraordinært møde om
tildeling om fordeling af tilskuddet foreslås afholdt den 7. maj 2015.

Finansiering
Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 05-03-2015
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Bilag
1. Tildelingskriterier § 79 - Handicaprådet.pdf

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 05-03-2015
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Handicapprisen 2015

Acadresag 15/506 - UllHei

Resumé
Det er tidligere besluttet at Handicaprisen skal uddeles samme dag som
det nye Sundhedscenter officielt åbnes.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at
1. Kriterierne for tildeling af Handicapprisen godkendes
2. Tids- og handleplan for Handicapprisen godkendes
Beslutning
Handicaprådet den 05-03-2015
1. Kriterierne blev godkendt
2. Tidsplanen blev godkendt.
Beskrivelse af sagen
På mødet den 20. november 2014 blev der nedsat en arbejdsgruppe
bestående af formand for Handicaprådet Inge-Lise Pedersen, næstformand John D. Jensen og rådsmedlem Preben Elstrøm. Arbejdsgruppen
skulle arbejde med kriterierne for tildeling af Handicapprisen, samt nytænkning omkring udbredelse af kendskabet Handicapprisen.
Arbejdsgruppen har afholdt møde, hvor administrationens forslag til
ændring af kriterierne for tildeling af prisen blev drøftet. Kriterierne
lægges frem til beslutning i Handicaprådet. Vedlagt som bilag.
Handicaprådet har ønsket et bredere kendskab til handicapprisen og
derved et større antal indstillinger til prisen. Stevns kommunes kommunikationsafdeling har udarbejdet forslag til annonce/plakat. Samtidig vil
kommunikationsafdelingen gerne hjælpe i forbindelse med annoncering
på Stevns kommunes facebookside, og på kommunens egen hjemmeside, evt. med en god historie/vision om handicapprisen. John D. Jensen
vil lave et udkast til facebook.
Plakaterne tænkes ophængt strategiske steder – blandt andet i lægehusene, i supermarkeder, på bibliotekerne mm.
Indvielse af Sundhedscentret forventes først at blive ultimo august
2015. Arbejdsgruppen foreslår at kandidaten til handicapprisen vælges
inden sommerferien, så antallet af indstillinger ikke bliver påvirket af
sommerferien. Forslag til tidsplan for annoncering, indstillinger mm.
vedlagt som bilag.

Finansiering
Bilag
Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 05-03-2015
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1. Handicapprisen - kriterier
2. Drejebog i forbindelse med Handicapprisen.pdf
3. Annonce-plakat Handicapprisen 2015

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 05-03-2015
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Handicapmesse

Acadresag 15/506 - UllHei

Resumé
Handicaprådet har tidligere besluttet at der skal afholdes en sundhedsmesse. Der er afsat 160.000 kr. hertil og det er besluttet at messen skal
være en integreret del af åbningen af Sundhedscentret.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at
1. der nedsættes en arbejdsgruppe der, sammen med ledelsen af
projektet planlægger og arbejder videre med opbygningen af
messen.
Beslutning
Handicaprådet den 05-03-2015
Der blev ikke nedsat en arbejdsgruppe.
Preben Elstrøm meddelte, at man i DH´s bagland havde drøftet hvilken
form for messe man egentlig ønskede, idet det hverken er en decideret
Handicapmesse eller sundhedsmesse.
Ønsket er nærmere en messe hvor alle foreninger i Stevns kommune
kan deltage. En ”Foreningernes dage”, hvor også de folkeoplysende foreninger deltager.
Tina Hedemann Jørgensen vil bringe Handicaprådets ønske videre. Det
foreslås at messen/foreningernes dage afholdes i forbindelse med den
nationale frivillighedsdag den 25. september 2015. Temaet for frivillighedsdagen er ”Grokraft for fællesskaber”

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet har igennem en længere periode drøftet og besluttet at
lave en Sundhedsmesse. Der er i budgettet for 2015 afsat 160.000
kr.(overført fra 2014.)
På Handicaprådets møde den 20. november 2014, blev det besluttet at
messen skulle være en handicapmesse. Messen afholdes som en integreret del af åbningsarrangementet af Sundhedscentret. Messen ønskes
opbygget med en række stande, med forskellige aktører, blandt andet:







Hjælpemiddelleverandører
Danske Handicaporganisationer
Teknologisk institut
Handicapforeninger
Handicapidrætsforeninger
Idrætsforeninger og øvrige foreninger der tilbyder aktiviteter for
handicappede
 Stevns kommunens hjælpemiddelafdeling
Herudover foreslås aktiviteter for børn og voksne i form af blandt andet
kørestol-race, følge ledelinier med stok og bind for øjnene mm.
Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 05-03-2015
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Messen skal foregå i et stort telt på parkeringspladsen bagved Sundhedscentret, da det er vurderet at lokalerne er for små og formentlig
benyttes til andre aktiviteter i forhold til åbningen af Sundhedscentret.
Der er ikke sat endelig dato på åbningsarrangementet, men det forventes afholdt ultimo august 2015.
På Handicaprådets møde den 20. november 2014 blev det besluttet, at
ledelsen af projektet skulle varetages af Center Social, Sundhed og Ældre.
Af hensyn til den videre planlægning af handicapmessen nedsættes en
arbejdsgruppe som sammen med ledelsen af projektet planlægger og
arbejder videre med opbygningen af handicapmessen.

Finansiering
Messen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes driftsbudget, dadet forudsættes at udgifterne til afholdelse af messen holdes indenfor
den afsatte budgetramme på 160.000 kr.

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 05-03-2015
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Mødeplan for Handicaprådets møder i 2015

Acadresag 15/506 - UllHei

Resumé
Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for Handicaprådet
for 2015.
Indstilling
Center Social, Sundhed og Ældre indstiller til Handicaprådet, at
1. Mødeplanen godkendes
Beslutning
Handicaprådet den 05-03-2015
Mødeplanen blev godkendt. Det ekstraordinære møde omkring Handicapmessen udgik, da denne er aflyst/ændret og møde den 24. september 2015 blev flyttet til den 17. september 2015 kl. 16:00.

Beskrivelse af sagen
Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for Handicaprådet
for 2015.
Møderne forslås afholdt som følger:
Den 7. maj 2015

Ekstraordinært møde i forbindelse med tildeling af
Tilskud til aktiverende og forebyggende foranstaltninger efter Servicelovens § 79, for så vidt angår
Handicaprådets andel.

Den 18. juni 2015 Ordinært handicaprådsmøde – med blandt andet høring om budget 2016.
?

Ekstraordinært møde i forbindelse med Handicapmessen ultimo august 2015.

Den 24. september 2015
Den 19. november 2015
3. december 2015 FN´s internationale Handicapdag – uddeling af Handicappris.

Finansiering

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 05-03-2015
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Eventuelt

Acadresag 15/506 - UllHei

Resumé
Indstilling
Beslutning
Handicaprådet den 05-03-2015
Punkt til næste dagsorden – Hjerneskadeprojektet.

Beskrivelse af sagen
Finansiering

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 05-03-2015

Side 63

Underskrifter

Preben Elstrøm

Tina Hedemann Jørgensen

Thor Grønbæk

John Dalsgaard Jensen

Inge-Lise Pedersen

Lone Høgenhaug

Ole Gjermandsen

Steen S. Hansen

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 05-03-2015

Side 64

