Åben Referat

Handicaprådet
Mødelokale 7 på rådhuset,
24. september 2015
Kl. 16:00 - 18:00

Medlemmer:
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Ole Gjermandsen
Deltog ikke:
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Siden sidst v/formand Inge-Lise Pedersen

Acadresag 15/2420 - tinevnie

Resumé
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at
· Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Handicaprådet den 24-09-2015
Deltog ikke: Ole Gjermandsen, Thor Grønbæk og Steen S. Hansen
Ikke noget nyt siden sidst.

Beskrivelse af sagen
Orientering om hvad der er sket siden sidste Handicaprådsmøde d. 1.
juli 2015 v/formand Inge-Lise Pedersen.
Finansiering
Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes Budget.

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 24-09-2015
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Orientering fra udvalg og Centre

Acadresag 15/2420 - tinevnie

Resumé
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at
·

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Handicaprådet den 24-09-2015
Deltog ikke: Ole Gjermandsen, Thor Grønbæk og Steen S. Hansen.
John Dalsgaard Jensen oplyste, at SSU d. 23. september 2015 har godkendt ændringen omkring ansøgningsprocessen for tilskud §§ 18 og 79.
Han pointerer, at ingen får udbetalt tilskuddet for 2016, før Stevns
Kommune har modtaget foreningens regnskab for 2015.
Beskrivelse af sagen
Orientering fra udvalg og Centre.
Finansiering
Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes Budget.

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 24-09-2015

Side 90

58

Ændring af ansøgningsproceduren for tilskud efter Servicelovens § 79

Acadresag 15/2420 - tinevnie

Resumé
På det seneste dialogmøde med SSU blev problemstillingen omkring
ansøgningsfrist i foråret til § 79 midler drøftet. Alle parter var enige om,
at en bedre løsning ville være en ansøgningsfrist i efteråret - umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af det kommende års budget.
Med ansøgning i efteråret vil det være muligt at meddele foreningerne
tilsagn eller afslag ved årets begyndelse.
Det forventes at SSU på deres næste møde d. 23. september 2015 vedtager en ændring af ansøgningsprocessen omkring tilskud efter servicelovens § 79.
Indstilling
Såfremt forslaget om ændret ansøgningsproces omkring tilskud efter
servicelovens § 79 vedtages på SSU mødet d. 23. september 2015, indstilles det til Handicaprådet, at:



Tema for den særlige tematiserede pulje besluttes.
Annoncering og ansøgningsfrist godkendes.

Beslutning
Handicaprådet den 24-09-2015
Deltog ikke: Ole Gjermandsen, Thor Grønbæk og Steen S. Hansen.
Udkast til annonce i forbindelse med § 79 udleveres på mødet.
Indholdet af annoncen blev drøftet, herunder bl.a.:
·

At foreningerne skal sørge for at få et CVR-nummer, for at få udbetalt tilskuddet.

·

At der sendes et brev ud til foreningerne, om at ansøgningsprocessen er ændret.

Annonce og ansøgningsfrist blev godkendt.
Temaet for den særlige tematiserede pulje blev drøftet.
Handicaprådet besluttede at temaet for 2016 er: ”Kost og Motion”.
Beskrivelse af sagen
Det forventes at SSU d. 23. september 2015 vedtager ændring af ansøgningsfristen for tilskud efter servicelovens § 79.
Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 24-09-2015

Side 91

På Handicaprådsmødet d. 8. maj 2014 besluttede Handicaprådet retningslinjerne for tildeling af tilskud efter servicelovens § 79 til generelle
tilbud med aktiverende og forebyggende sigte – i relation til handicaprådet.
Retningslinjerne vedlægges som bilag.
Tildelingsprincipperne blev besluttet som følger:



10% af den samlede pulje hensættes til en særlig tematiseret
pulje. Tema til dette års pulje fastsættes på mødet.
80% af den resterende pulje fordeles ligeligt imellem ansøgere
der opfylder kriterierne for tilskud fora Handicaprådet pulje, og
de sideste 20% af den resterende pulje fordeles i forhold til antal
medlemmer bosiddende i Stevns Kommune. Opgørelsen af emdlemmer er pr. d. 31. december hvert år.

Annonce om tilskud til aktiverende og forebyggende foranstaltninger
efter Servicelovens § 79 foreslås i Stevnsbladet d. 10. og 24. oktober
2015 med ansøgningsfrist d. 1. november 2015, efter KB´s vedtagelse
af budget 2016.
På Handicaprådsmødet d. 19. november 2015 besluttes det hvem som
tildeles tilskud samt fordeling af tilskuddet.
Finansiering
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
Bilag
1. Retningslinier for tildeling af tilskud efter servicelovens § 79

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 24-09-2015
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Handicappris 2015

Acadresag 15/2420 - tinevnie

Resumé
Handicapprisen 2015 blev uddelt ved indvielsen af det nye Sundheds- og
Frivillighedscenter d. 29. august 2015.
Modtager af prisen var Antonio Aguilar Rodriguez.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:



Processen omkring indstillinger til handicapprisen evalueres herunder hvordan Handicaprådet får udbredt kendskabet til handicapprisen.
Beslutte hvornår Handicapprisen skal uddeles igen samt annoncering, arrangementets art mm.

Beslutning
Handicaprådet den 24-09-2015
Deltog ikke: Ole Gjermandsen, Thor Grønbæk og Steen S. Hansen.
I forbindelsen med uddeling af Handicapprisen d. 29. august 2015 til
Antonio Aguilar Rodriguez, blev der ikke købt et gavekort til Handelsstandsforeningen.
John Dalsgaard Jensen køber et gavekort til Handelsstandsforeningen,
og sørger for at Antonio Aguilar Rodriguez får dette.
Handicaprådet drøftede den kommende uddeling af Handicapprisen. Det
blev besluttet at:
·

Deadline for indstilling til Handicapprisen fastsættes til d. 1. november 2015.

·

Annonce sættes i Stevnsbladet d. 10. og 24. oktober 2015.

·

Der sættes en ”historie” i Stevnsbladet d. 17. oktober 2015.
Denne ”historie” sørger John Dalsgaard Jensen for at lave.

·

Annoncen sættes på kommunens hjemmeside med banner.

·

Arrangementet skal foregå på Sundheds- og Frivillighedscentret
d. 3. december kl. 19.00

·

Der serveres kaffe og småkager under foredraget og herefter
sandwich, vand, øl og vin.

·

DH´s medlemmer sender invitationen med tilmelding til arrangementet ud.

·

John Dalsgaard Jensen tager kontakt til Thor Grønbæk, for at
høre om han vil uddele prisen.

·

Administrationen laver en invitation til arrangementet.

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 24-09-2015
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·

Preben Elstrøm undersøger, hvem som kan komme og holde et
foredrag ved arrangementet. Han har en idé til, hvem det kan
være. Lykkes det ikke med den person han tænker på, finder
Handicaprådet på en plan B inden næste handicaprådsmøde d.
19. november 2016.

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet besluttede i 2009 at markere FN´s internationale handicapdag d. 3. december med uddeling af en Handicappris.
I 2013 blev det besluttet at udskyde uddelingen af prisen til foråret
2014. Årsagen til udskydelsen var blandt andet at december er en meget travl måned med mange arrangementer.
På Handicaprådsmødet d. 20. november 2014 blev det besluttet at Handicapprisen skulle uddeles i forbindelse med indvielsen af Sundheds- og
Frivillighedscentret d. 29. august 2015.
Herudover ønsker Handicaprådet for så vidt angår DH´s medlemmer, at
prisen ligeledes uddeles d. 3. december 2015.
I forbindelse med handicapprisen d. 29. august 2015, modtog Handicaprådet kun 1 indstilling.
Handicaprådet skal drøfte om prisen skal uddeles d. 3. december 2015
og hvordan man kan sikre et større/bredere grundlag for indstillinger til
prisen.
Finansiering
Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes Budget, da Handicaprådet vil kunne afholde udgifterne indenfor den afsatte budgetramme
for Handicaprådet.
Bilag
1. Kriterier for modtagelse af Handicaprådspris

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 24-09-2015
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Orientering om Frivillig fredag/Foreningernes
dag

Acadresag 15/2420 - tinevnie

Resumé
På Handicaprådsmødet d. 1. juli 2015 blev det besluttet, at der i forbindelse med ”Frivillig fredag” skulle arrangeres en ”Foreningernes dag” om
lørdagen, hvor alle foreninger havde mulighed for at deltage og fortælle
om deres forening.
Foreningernes dag er efterfølgende aflyst.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at
·

Beslutningen om aflysningen af ”Foreningernes dag” tages til efterretning.

·

Drøfte ønsket om afholdelse af en Handicapmesse i september
2016.

Beslutning
Handicaprådet den 24-09-2015
Deltog ikke: Ole Gjermandsen, Thor Grønbæk og Steen S. Hansen.
Medlemmer af Handicaprådet har haft møde med Lena Bjerrum Bach –
Frivillighedskoordinator.
Handicaprådet udtrykte undren over at ”Foreningernes dag” ikke bliver
til noget.
Det blev drøftet hvordan rådet skal gribe en evt. handicapmesse eller
lign. an fremadrettet.
John Dalsgaard Jensen og Inge-Lise Pedersen laver en forespørgsel om
aflysning af arrangementet ”Foreningernes dag” til Yasmina Liv Zacares
og Lena Bjerrum Bach.

Beskrivelse af sagen
Handicaprådet besluttede på mødet d. 1. juli 2015 at, ”Frivillig fredag”
d. 25. september 2015 skulle følges op af Foreningernes dag d. 26. september 2015.
Frivillighedskoordinator Lena Bjerrum Bach og medlemmerne af DH
Stevns er efterfølgende blevet enige om, at ”Foreningernes dag” lørdag
d. 26. september 2015 aflyses.
Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 24-09-2015
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DH`s medlemmer har overfor Lena Bjerrum Bach udtrykt ønske om, at
foreningernes dag ændres til en handicapmesse, som ønskes afholdt i
september 2016.
Lena Bjerrum Back er indtil videre tovholder for dette arrangement.
Finansiering
Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes Budget.

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 24-09-2015
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Eventuelt

Acadresag 15/2420 - tinevnie

Resumé
Indstilling
Beslutning
Handicaprådet den 24-09-2015
Deltog ikke: Ole Gjermandsen, Thor Grønbæk og Steen S. Hansen.
·Inge-Lise Pedersen orienterer rådet om, at hun er blevet kontaktet af et reklamefirma, som tilbyder at lave en brochure
eller lign. for Handicaprådet. Inge-Lise oplyste, at hun havde afvist at få lavet en brochure om Handicaprådet.
·En invitation fra Frederikshavn Kommune´s Handicapmesse
blev uddelt.
·Rådet blev informeret om, at der er sendt en mail ud med en
invitation til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse hos
Institut for menneskerettigheder.
·Jakob Bigum Lundberg orienterede om, at der meget snart
kommer en meddelelse om, hvem som bliver den nye chef
for Center Social-, Sundhed og Ældre.
Beskrivelse af sagen
Finansiering

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 24-09-2015
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Underskrifter

Preben Elstrøm

John Dalsgaard Jensen

Inge-Lise Pedersen

Lone Høgenhaug

Stevns Kommune
Handicaprådet
Den 24-09-2015
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