Januar 2015

Årsberetning 2015 for Handicaprådet
I henhold til Handicaprådets vedtægter, § 2, stk. 4, afgiver Handicaprådet en årlig beretning om sit
arbejde, eller giver på anden måde Kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og
virke.
Lovgrundlag
I henhold til Retssikkerhedslovens § 37a skal kommunalbestyrelsen nedsætte et handicapråd.
Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler
synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelse om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører
mennesker med handicap. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet om alle initiativer, der har
betydning for mennesker med handicap.
Handicaprådet i Stevns Kommune blev etableret pr. 1. april 2006 - i forbindelse med, at
handicapråd i kommunerne blev et lovkrav.

Handicaprådets arbejde i 2015
Handicaprådet har afholdt i alt 5 møder i 2015. Møderne blev afholdt henholdsvis den 5. marts
2015, den 7. maj 2015, den 1. juli 2015, den 24. september 2015 og den 19. november 2015.
Udover møde i indstillingsudvalget vedr. § 18 midler, har der i alt været behandlet 10 sager udover
den almindelige orientering fra udvalg og Centre.
Handicaprådet har blandt andet arbejdet med følgende sager:
Handicappris
Handicaprådet uddelte ikke prisen i 2014, da medlemmerne besluttede at flytte arrangementet til den
29. august 2015 - hvor der var indvielse af Sundheds- og Frivillighedscenteret.
Handicapprisen 2015 skulle – som tidligere år - have været uddelt på FN’s internationale handicapdag
den 3. December. Men på grund af valg om det danske EU retsforbehold, blev prisuddelingen flyttet til
den 10. december 2015.
Midler til aktiverende og forebyggende foranstaltninger (Servicelovens § 79)
Puljen på 62.250 kr. i regi af Handicaprådet blev fordelt i foråret. Handicaprådet indstillede 6
foreninger til SSU, som samlet modtog 62.250 kr.
På SSU´s møde den 23. september 2015 blev det besluttet, at processen omkring uddeling af
tilskud efter Servicelovens § 79 skulle ændres, så ansøgningsfristen blev flyttet til efteråret. Derfor
blev en pulje for 2016 - som var på 63.000 kr. i regi af Handicaprådet - fordelt i efteråret.
Handicaprådet indstillede 6 foreninger til SSU. Disse foreninger modtager – efter godkendelse i
SSU den 6. januar 2016 - samlet 63.000 kr i starten af 2016.
Midler til frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18)
Stevns Kommune har nedsat et Indstillingsudvalg, som skal fremkomme med indstilling i forhold til
Social- og Sundhedsudvalget til de ansøgninger, der kommer i forhold til puljen til frivilligt socialt
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arbejde. Handicaprådet har en repræsentant i Indstillingsudvalget, tillige med en repræsentant fra
Ældrerådet, en repræsentant for frivillighedsområdet samt to politiske repræsentanter.
Trafiksikkerhedsråd
Stevns kommune har nedsat et lokalt trafiksikkerhedsråd. Handicaprådet har 1 repræsentant i
rådet.

Øvrige sager
Handicaprådet har desuden været hørt i en række sager om:
 Udbud af hjemmeplejen i Stevns Kommune
 Udbud af tøjvask
 Tilpasning af kapaciteten vedrørende ældre- og handicapboliger
 Salg af boliger i forbindelse med punktet ovenfor
 Budget 2016
 Kravspecifikation - parykker
Herudover er Handicaprådet orienteret om:
 Rammerne for STU (særligt tilrettelagt udddannelse)
 GAP-analyse – en analyse fra Det Centrale Handicapråd som beskriver, hvordan kontakten
mellem borgere med handicap og den kommunale forvaltning opfattes.
Handicaprådet har ligeledes arbejdet med den kommende Handicapmesse/sundhedsmesse.
Handicaprådets sammensætning
Lone Høgenhaug meddelte på årets sidst møde den 19. november 2015, at hun trak sig fra
Handicaprådet grundet private årsager. Michael Dam – som i forvejen er godkendt som suppleant
for Lone Høgehaug - tiltrådte derfor som nyt medlem. SSU blev orienteret om dette på mødet den
6. januar 2016.
Tina Hedemann Jørgensen søgte ny udfordringer i 2015. Tina Mørk blev ansat som centerchef for
Social, Sundhed og Ældre og blev derfor nyt medlem i Handicaprådet.
Handicaprådet ved udgangen af 2015 ser derfor således ud:
Inge-Lise Pedersen (DH-repræsentant), formand.
Michael Dam (DH-repræsentant)
Ole Gjermandsen (DH-repræsentant)
Preben Elstrøm (DH-repræsentant)
John D. Jensen (KB-medlem), næstformand
Thor Grønbæk (KB-medlem)
Steen S. Hansen (KB-medlem)
Tina Mørk (Chef for Center Social, Sundhed og Ældre)

S. 2/2

