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Side

106 Godkendelse af dagsorden
00.01.00-G01-4-19 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet skal godkende dagsordenen.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

godkende dagsordenen.

Beslutning
Dagsordenen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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107 Lokalplaner - temadrøftelse
05.00.05-P15-1-18 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet skal, sammen med centerchefen fra Teknik & Miljø samt
teamleder fra Plan & Byg, drøfte tilgængelighed for ældre og handicappede i forhold til fremtidige lokalplaner i Stevns Kommune.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

drøfte tilgængelighed for ældre og handicappede i forbindelse
med fremtidige lokalplaner i Stevns Kommune.

Beslutning
Når Stevns Kommune laver lokalplaner benyttes regler fra Vejdirektoratet og Vejloven. Handicaprådet drøftede:
•
•
•
•

vigtigheden i, at der fremadrettet er stor fokus på tilgængelighed
for ældre og handicappede
mere fokus på ordvalg, for eksempel at "kan" ændres til "skal" og
at det præciseres, hvem der har ansvaret for bestemte områder
differentiering i forhold til inddragelse af Handicaprådet. En tidlig
inddragelse af Handicaprådet er vigtigt, for eksempel i forhold til
den nye Stevnshal og besøgscentret i Boesdal
tidlig involvering af Handicaprådet, da stisystemer, adgangsforhold og bygninger der bliver så handicapvenlige som muligt fra
start, også har en betydning for Stevns Kommunes budgetter på
længere sigt.

Handicaprådet efterlyste gul afmærkning af trinene på trappen ved hovedindgangen til Rådhuset. Dette vil blive ordnet inden længe.
På PMT´s næste møde bliver arbejdet med en ny boligpolitik sat i gang.
Planen er, at Handicaprådet vil blive involveret i processen.
Konklusionen på temadrøftelsen er, at alle vil have større fokus på handicaptilgængelighed, og at Handicaprådet inddrages så tidligt som muligt, når der skal udarbejdes lokalplaner fremover.
Sagsfremstilling
På handicaprådsmødet den 13. februar drøftede handicaprådet tilgængelighed i Nicolinelund. Referat fra den 13. februar er vedhæftet denne
sag som bilag. På baggrund af denne drøftelse blev det besluttet, at
Handicaprådet på dette møde skulle have en temadrøftelse om Stevns
Kommunes lokalplaner generelt, herunder hvad der fremadrettet kan
gøres i forhold til tilgængelighed for ældre og handicappede.
Centerchefen fra Teknik & Miljø samt teamleder fra Plan & Byg deltager
under dette punkt.
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Handicaprådet vil efter temadrøftelsen tage stilling til, om rådet skal
videresende en anbefaling til de politiske udvalg.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•

Bilag
Dagsordenspunkt: Tilgængelighed i Nicolinelund - drøftelse behandlet på mødet 13.
februar 2020 kl. 16:00 (Mødelokale 7, Rådhuset - deadline 3. februar) i Handicapråd
(2020).docx
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108 Kommende høring vedr. nyt plejecenter orientering
03.01.04-A00-1-16 – TineVNie
Resumé
Centerchefen fra Teknik & Miljø orienterer Handicaprådet om maj måneds politiske behandling af lokalplan og kommuneplantillæg vedrørende
det nye plejecenter i Store Heddinge. Efter KB´s behandling af sagen
den 28. maj sendes både lokalplan og kommuneplantillæg i høring.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Det nye plejecenter i Store Heddinge vil blive opført jf. almenboligloven,
hvor der er særlig skærpede krav i forhold til tilgængelighed. I øjeblikket
bliver der afholdt møder med en række boligselskaber vedrørende opførelse af plejecentret. Styregruppen har fremsat en række forslag, som
er indarbejdet i materialet til boligselskaberne.
Efter KB´s møde den 28. maj bliver forslag til lokalplan og forslag til
kommuneplantillæg vedrørende plejecenterbyggeriet sendt i 8 ugers
høring. Planen er, at der skal afholdes et borgermøde i kantinen på Rådhuset den 18. juni.
Handicaprådet får besked via mail, når høringen er lagt på Stevns
Kommunes hjemmeside.
Sagsfremstilling
KB behandler den 28. maj sagerne om lokalplan 97 og kommuneplantillæg 13. Begge vedrører det nye plejecenterbyggeri i Store Heddinge.
Forud for den politiske behandling, blev sagen sendt i forhøring, hvor
man kunne komme med idéer og forslag til det nye plejecenter. Høringen blev fremsendt til Handicaprådet via mail den 22. april. Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar, men de øvrige høringssvar har indgået
i maj måneds politiske behandling.
Centerchefen fra Teknik & Miljø vil orientere Handicaprådet om sagen og
høringen, som sættes i gang efter KB´s møde den 28. maj.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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109 Udbud af kompressionsstrømper - høring
88.00.00-G01-2-18 – TineVNie
Resumé
Udbud af kompressionsstrømper sendes i høring i Handicaprådet.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

drøfte udbud af kompressionsstrømper, med henblik på afgivelse
af høringssvar.

Beslutning
Aftalen er nu delt op i 2 delområder, hvor Stevns Kommune tilhører delaftale 1. Det vil sige, at vi selv måler op. Hvis behovet opstår, kan vi
tilkøbe hjælp til opmåling hos leverandøren. Sygeplejen er tilfreds med
aftalen, hvor varer-/produktlinjen er blevet trimmet.
Handicaprådet pointerede, at det er vigtigt med klarhed over, hvem der
gør hvad, så der ikke opstår unødig forsinkelse undervejs.
Når der er formuleret et udkast til høringssvar, sendes til godkendelse i
Handicaprådet via mail. Handicaprådet´s høringssvar skal sendes til
rådets sekretær senest den 16. juni.
Sagsfremstilling
Handicaprådet er blevet bedt om at afgive høringssvar på et udbud af
kompressionsstrømper. Høringsfristen er den 16. juni 2020.
Udbuddet af kompressionsstrømper er et genudbud, og materialet bygger på udbudsmaterialet fra sidste udbud. Aftalen udbydes af FUS (FællesUdbudSjælland). Tovholderkommune er Odsherred, som i samarbejde
med fagpersoner har gennemarbejdet materialet.
Aftalen er delt op i 2 delaftaler:
•
•

Delaftale 1: Kommuner der selv måler op
Delaftale 2: Kommuner der udelukkende køber opmåling hos leverandør.

Stevns Kommune er på delaftale 1, da vi selv foretager opmåling, hvor
det er muligt. Ved behov for hjælp tilkøber vi opmåling hos leverandør.
Ydelsen indgår i udbudsmaterialet og er nøjagtig samme håndtering,
som gør sig gældende på området i dag.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•
•

Bilag
Udbud vedr. kompressionsstrømper - rammeaftale
Høring vedr. kompressionsstrømper - udbudsbetingelser
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•
•
•

Høring vedr. kompressionsstrømper - Udbudsbilag 1 - Kravspecifikation - Delaftale 1
Høring vedr. kompressionsstrømper - Udbudsbilag 3 - Besvarelse til udbudsbilag 1 Delaftale 1
Høring vedr. kompressionsstrømper - Udbudsbilag 5 - Evalueringsprisskema - Delaftale 1
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110 Stevns Kommunes Handicappolitik - drøftelse
00.01.00-P22-1-20 – TineVNie
Resumé
På handicaprådsmødet den 13. februar blev det besluttet, at Handicaprådet skal drøfte Stevns Kommunes Handicappolitik på dette møde.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

drøfte Stevns Kommunes Handicappolitik.

Beslutning
Handicaprådet drøftede Stevns Kommune´s Handicappolitik og vigtigheden i at skabe større synlighed omkring handicappedes vilkår.
Handicaprådet besluttede, at rådet ikke vil indstille til ændringer, men
der blev nævnt nogle fokusområder og emner, som Handicaprådet kan
bringe på banen, når Handicappolitikken skal revideres igen - det er:
•
•
•

fokus på børn og unge i forhold til uddannelse, så der skabes mere sammenhæng mellem Handicappolitikken og skolerne
mere fokus på hele familien og ikke kun den enkelte person
tilføje mere om tilgængelighed for handicappede borgere.

Handicaprådet har svært ved at komme i kontakt med de unge. Rådet
ønsker derfor at skabe sig et større overblik over foreningslivet, og hvilke tilskudsmuligheder der er for foreninger med mange handicappede
medlemmer. For eksempel får foreninger i Københavns Kommune et
højere tilskud pr. medlem, når medlemmet har et handicap.
Handicaprådet fortsætter denne drøftelse på næste møde den 20. august, hvor rådet også vil drøfte afholdelse af et temamøde med Frivillighedscentret, Kultur & Fritid samt Folkeoplysningsudvalget. Målet er at
skabe større overblik over tilbud og foreningsliv for de unge med et
handicap.
Sagsfremstilling
På Handicaprådenes dag den 25. februar 2020 blev der sat fokus på de
kommunale handicappolitikker. Derfor besluttede Handicaprådet, at
Stevns Kommunes Handicappolitik skulle tages op til drøftelse på dette
møde.
I forbindelse med Handicaprådenes dag udgav Det Centrale Handicapråd
en publikation "Nye kommunale handicappolitikker". Denne er vedhæftet sagen som bilag sammen med Stevns Kommunes gældende Handicappolitik, som blev godkendt af KB den 28. maj 2009.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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•
•

Bilag
Stevns Kommunes Handicappolitik
Nye kommunale handicappolitikker
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111 Corona - drøftelse og orientering
29.09.00-A00-1-20 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet skal drøfte corona situation, på baggrund af emner og
spørgsmål fremsat af formanden.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•
•

drøfte corona situation, på baggrund af emner og spørgsmål
fremsat af formanden
tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
DH har valgt at aflyse årets paraløb på grund af corona-situationen.
Handicaprådet bakker op om beslutningen. Handicaprådet vil arbejde
videre med at udvikle løbet og skabe mere fokus omkring arrangementet til næste år.
Flere foreninger har henvendt sig vedrørende §§ 18 og 79 tilskud. De
har spurgt, om det er muligt at overføre midlerne til næste år, hvis foreningerne ikke når at bruge pengene på grund af corona-situationen.
Nogle har også spurgt, om de må bruge midlerne til andre aktiviteter,
end dem foreningerne oprindeligt søgte tilskuddet til, eller om midlerne
må bruges til at dække eventuelle underskud. SSU drøfter sagen den 4.
juni.
På trods af corona-situationen har der ikke været ændret på serviceniveauet for rengøring hos borgerne. Hvis nogle borgere ikke har fået den
rengøring, som de plejer, bedes de henvende sig til visitationen i Stevns
Kommune.
Indtil nu har Sundhed & Omsorg ikke haft borgere, kendt i vores regi,
eller personale, som er testet positiv for covid-19, og sygehusene melder, at Stevns Kommune har mellem 0 og 1 person indlagt med corona.
Mange af kommunens tilbud er genåbnet eller ved at blive genåbnet
efter myndighedernes anbefalinger. Det gælder blandt andet pårørendebesøg på plejecentrene. Vi kalder besøgene for "terrassebesøg", da de
foregår udendørs. I øjeblikket er personalet ved at undersøge mulighederne for indkøb af telte eller lignende, hvor man kan være, når vejret
er dårligt. Besøgene kræver flere personaleressourcer, hvilket der også
skal kigges på.
Sagsfremstilling
Formanden har meddelt, at Danske Handicaporganisationer - Stevns
(DH) aflyser årets paraløb på grund af corona situationen. Derudover
har formanden fremsat en række spørgsmål, som Handicaprådet skal
drøfte og have svar på. Spørgsmålene er:
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1. §§ 18 og 79. Mange foreninger har ikke mulighed for at afvikle
de planlagte aktiviteter på grund af corona situationen. Hvad
sker der med de penge foreningerne har modtaget, hvis de ikke
når at blive brugt i 2020?
2. Sørger kommunen for hovedrengøring hos de ældre og handicappede borgere efter corona-tiden?
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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112 Siden sidst v/formand Ole Gjermandsen
00.01.00-I00-5-19 – TineVNie
Resumé
Siden sidst v/formand Ole Gjermandsen.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Formanden spurgte ind til forsøget med ledsagerordning for ældre over
67 år med et synshandicap. På handicaprådsmødet den 13. februar omdelte formanden en kopi at et debatindlæg til Køge Dagblad, som kredsformanden for Dansk Blindesamfund (kreds Østsjælland) havde skrevet.
Debatindlægget bliver vedhæftet dette referat, så Handicaprådet får
mulighed for at følge op på sagen.
Sagsfremstilling
Siden sidst v/formand Ole Gjermandsen.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•

Bilag
Debatindlæg vedr. forsøg med ledsagerordning
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113 Orientering fra udvalg og centre
00.01.00-I00-5-19 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet orienteres om nyt fra udvalg og centre.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Genåbning af kommunen er i fuld gang. Vi afventer fortsat en udmelding
om genåbning af foreningslivet, og hvornår det administrative personale
må møde ind på arbejdspladsen igen.
Både AET, BUL og SSU har i løbet af foråret behandlet ankestatistik for
2019. Sagen sættes på dagsordenen til næste handicaprådsmøde den
20. august.
Høring vedrørende balancekatalog for 2021 er udsat til efter sommerferien både på grund af corona-situationen, men også fordi den overordnede økonomiaftale for hele landet ikke er på plads.
Sagsfremstilling
Orientering fra udvalg og centre.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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114 Handicaprådets arbejde - opfølgning
27.69.48-G00-1-18 – TineVNie
Resumé
Opfølgning på Handicaprådets arbejde og fokusområder.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

drøfte rådets arbejde og fokusområder.

Beslutning
Handicaprådet´s fokusområder er fortsat de samme. Se også referatet´s punkt 110.
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets arbejde og fokusområder. Rådet ønsker
bl.a. at sætte fokus på unge og handicap samt handicappede og aktiviteter. Rådet vil også arbejde på at synliggøre sig via læserbreve og artikler - herunder også en synliggørelse af foreningslivet i Stevns Kommune. Derudover vil man arbejde på events og arrangementer med
bred interesse.
Den planlagte Rehab-messe i Bella Centret den 12. - 14. maj er blevet
udsat til foråret 2021. Handicaprådet planlægger deltagelse, når ny dato
bliver offentliggjort.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da
Handicaprådet vil kunne afholde eventuelle udgifter indenfor deres budgetramme.
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115 Eventuelt
00.01.00-I00-5-19 – TineVNie
Beslutning
Ikke noget under eventuelt.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
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