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60 Godkendelse af dagsorden
00.01.00-G01-4-19 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


godkende dagsordenen.

Beslutning
Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen, Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.
Dagsordenen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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61 Økonomi - orientering
00.30.00-Ø00-2-19 – TineVNie
Resumé
Orientering om Budgetopfølgning 2 og den økonomiske situation
v/Henriette Wrietsch.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen og Philip G. Nielsen.
Der var orientering om:










Regnskab 2018, som endte ud med et kassetræk på 58 mio. kr.
Budgetprognose 2019, som viste et forventet merforbrug på 7,8
mio. kr. og et forventet kassetræk på 40 mio. kr.
Budgetopfølgning 2 viser et forventet samlet kassetræk på 48,6
mio. kr. Det betyder at Stevns Kommune sandsynligvis overskrider servicerammen i 2019, hvilket medfører en risiko for sanktion/bøde, hvis andre kommuner også overskrider rammen.
På SSU´s område er den forventede afvigelse på 11 mio. kr.,
hvoraf de 9,9 mio. kr. er på den integrerede døgnpleje. Derfor
besluttede SSU den 6. maj en række modgående foranstaltninger, som er:
o Stop for ikke lovpligtig uddannelse
o Udsæt ansættelse af psykiatrikoordinator
o Nedbringelse af vikarforbrug til max. 8 %
o Forvaltningen skal arbejde videre med at finde forslag
for 7 mio. kr.
SSU´s basisbudget 2020 er på 398 mio. kr. og forventet regnskab 2019 er 403 mio. kr.
Stevns Kommune´s kassebeholdningen er ved udgangen af
marts på 157 mio. kr.
I alt skal der findes balanceforslag for 35 mio. kr., hvilket forvaltningen arbejder på i øjeblikket

Handicaprådet drøftede:




Udligningssystemet og Stevns Kommunes forbrug pr. borger i
forhold til andre kommuner
Stigning i antal borgere, der har behov for hjælp
Hurtig udskrivning af borgere, hvilket øger behovet for mere pleje og mere kompliceret hjælp end tidligere.

Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Orientering om Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2019 primært på
SSU's politikområder og den økonomiske situation v/Henriette Wrietsch.
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62 Udkast til Sundhedspolitik - høring
29.00.00-P22-1-19 – DenPed
Resumé
Der fremlægges forslag til ny sundhedspolitik for Stevns Kommune. Politikken er udarbejdet på baggrund af en bred inddragende proces, hvor
såvel politikere, borgere og fagprofessionelle har budt ind.
Politikken sendes i høring i Handicaprådet.
Indstilling
Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at:


udkast til ny sundhedspolitik drøftes og godkendes.

Beslutning
Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen og Philip G. Nielsen.
Høringsfasen i forbindelse med udkast til ny Sundhedspolik er 7. maj –
1. august 2019.
Høringsfristen for Handicaprådet blev fastsat til den 24. juni 2019.
Når sundhedspolitikken er godkendt i KB den 12. september, skal der
formuleres handleplaner på området.
Sagsfremstilling
Sundhed og Omsorg har på baggrund af KB’s prioriteringer på temamødet den 28. marts udarbejdet et udkast til en ny sundhedspolitik i
Stevns Kommune.
Selve Sundhedspolitikken er kort, og der skal efter vedtagelsen udarbejdes handleplaner for de enkelte politiske pejlemærker, på tværs af
centre og fagudvalg og med fælles indikatorer.
Dette skal sikre at arbejdet med at nå målene følges løbende, og at der
laves årlige opfølgninger på, hvor langt vi er nået. Ansvaret for opfølgningen påhviler centerchefer og fagudvalg.
Processen med at formulere en ny sundhedspolitik blev igangsat af SSU
i foråret 2018. Processen har haft til formål at involvere chefer, ledere,
medarbejdere, fagudvalg og MED-udvalg. Borgerne er involveret via et
borgermøde og et møde med Ungerådet.
Processen blev afsluttet med et temamøde for KB den 28. marts, hvor
professor Tine Curtis fra Center for Forebyggelse i Praksis præsenterede,
hvordan vi kan arbejde med sundhed og trivsel i hele kommunen. Med
baggrund i dette indlæg og input fra dialogmøder i centre og fagudvalg
og borgermøder drøftede KB spørgsmålene: ’Hvilke sundhedsudfordrin-
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ger kræver politisk handling?’ og ’Hvad kræver det af os som politikere?’.
Udkastet til Sundhedspolitik sendes i høring med henblik på at kvalificere den endelige politik. Udkastet er tilrettet SSU´s tilføjelse og godkendt
den 6. maj.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Udkast til Sundhedspolitik Stevns Kommune_0519
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63 Udbud af parykker - høring
88.00.00-G01-2-18 – TineVNie
Resumé
Høring vedrørende udbud af parykker.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


afgive høringssvar vedrørende udbud af parykker.

Beslutning
Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen og Philip G. Nielsen.
Handicaprådet drøftede udbuddet.
Handicaprådet, for så vidt angår medlemmerne fra Danske Handicaporganisationer - Stevns, vil formulere et høringssvar, som skal være forvaltningen i hænde senest den 3. juni 2019.
Sagsfremstilling
Udbud af parykker sendes i høring i Handicaprådet.
Den nye aftale skal træde i kraft til den 1. oktober 2019.
Aftalen er delt op i 3 delaftaler. Stevns Kommune er i delaftale 1, som
består af: Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Stevns.
Køge Kommune står for udbuddet i samarbejde med en arbejdsgruppe
bestående af 5 forskellige kommuner, som er kommet med input til materialet.
En væsentlig ændring i forhold til sidste udbud er:




Tidligere har der været en holdbarhed på 12 måneder ligegyldig
hvilken type paryk, der var tale om. Det er nu ændret til 6 måneder på parykker lavet af kunstfiberhår og 12 måneder på parykker lavet af ægte hår. Denne ændring kan være en udfordring
i forhold til nogle kommuners kvalitetsstandarder.
Ændringen i holdbarheden skyldes feedback efter en markedsdialog med leverandørerne. Ingen af dem kunne overholde dette og
det kan markedet generelt ikke.

Udbudsmaterialet består af:




Udbudsbetingelser herunder udkast til rammeaftale.
Kravspecifikation.
Tilbudsliste.

Høringsfrist er den 3. juni 2019.
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Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.





Bilag
Udbud af parykker - Udbudsbetingelser
Kravspecifikation - parykker
Tilbudsliste - parykker
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64 Ankestatistik 2018 - orientering
27.00.00-P05-1-19 – TineVNie
Resumé
Orientering om Ankestatistik 2018.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen og Philip G. Nielsen.
Handicaprådet drøftede ankestatistikken og der blev i den forbindelse
spurgt ind til, hvad Stevns Kommune gør ved hjemviste sager.
Forvaltningen følger op og sørger for, at Handicaprådet får svar på
spørgsmålet.
Sagsfremstilling
I april måned blev de politiske udvalg orienteret om Ankestatistik 2018,
og sagen sendes nu til orientering i Handicaprådet.
Økonomi
Orienteringen på dette møde har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.




Bilag
Dagsordenspunkt: Ankestatistik 2018 - efterretning behandlet på mødet
8. april 2019 kl. 09:00 (Mødelokale 1) i Social og Sundhed (2019).docx
Ankestatistik - Stevns Kommune
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65 Kvalitetsstandard Hjælpemidler 2019 - orientering
27.36.04-P23-1-16 – TineVNie
Resumé
Orientering om opdateret kvalitetsstandard for hjælpemidler 2019.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen og Philip G. Nielsen.
Dette punkt blev slået sammen med punkt 66.
Sagsfremstilling
Den 12. april behandlede SSU sagen om kvalitetsstandard for hjælpemidler 2019, som er opdateret med nye sagsbehandlingstider. Sagen
sendes nu til orientering i Handicaprådet.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.




Bilag
Dagsordenspunkt: Kvalitetsstandard Hjælpemidler 2019 - efterretning
behandlet på mødet 8. april 2019 kl. 09:00 (Mødelokale 1) i Social og
Sundhed (2019).docx
Kvalitetsstandard hjælpemidler 2019
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66 Sagsbehandlingstider i Myndighed 2019 orientering
27.69.04-A00-1-17 – TineVNie
Resumé
Orientering om sagsbehandlingstider i Myndighed i 2019.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen og Philip G. Nielsen.
Handicaprådet drøftede kvalitetsstandard for hjælpemidler 2019 og
sagsbehandlingstiderne i Myndighed - herunder:



Forlængelse af sagsbehandlingstider. Hvilket Handicaprådet er
skeptiske overfor, da det er lang tid for borgerne at vente.
Tro og love erklæringer i forbindelse med handicapbiler.

Det blev pointeret, at akutte sager altid har førsteprioritet, og at alle
sager skal behandles og afgøres inden for den lovbestemte tidsramme.
Handicaprådet vil følge udviklingen. Rådet opfordrede til, at forvaltningen bliver bedre til at orientere borgerne om forventet tidshorisont, og
hvis der er ændringer undervejs i sagsbehandlingsforløbet, så borgeren
løbende kan følge med i sagen.
Sagsfremstilling
SSU behandlede på deres møde den 6. maj en sag om sagsbehandlingstider i Myndighed i 2019.
Sagen sendes nu til orientering i Handicaprådet.
Økonomi
Orienteringen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.




Bilag
Dagsordenspunkt: Sagsbehandlingstider i Myndighed 2019 - efterretning
behandlet på mødet 6. maj 2019 kl. 14:00 (Mødelokale 1) i Social og
Sundhed (2019).docx
Sagsbehandlingstider i Sundhed og Omsorg marts 2019
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67 Kriterier for ældre-, handicap- og plejeboliger - orientering
27.45.00-G00-3027-12 – TineVNie
Resumé
Orientering om kriterier for ældre-, handicap- og plejeboliger i 2019.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen og Philip G. Nielsen.
SSU´s beslutning er truffet ud fra et ønske om en optimering af området
og for at undgå tomgangshusleje. Det blev pointeret, at de andre grupper af borgere der kan visiteres til boligerne, skal passe ind i den allerede eksisterende beboergruppe på stedet.
Medlemmerne fra Danske Handicaporganisationer - Stevns (DH) undrede sig over, at der ikke er aktive ansøgere til bestemte boliger. En
kommende rundtur med Stevns Ældreboligselskab kan måske være med
til at belyse, hvorfor nogle boliger ikke er attraktive.
Handicaprådet drøftede faktorer, som kan besværliggøre udlejning af
boliger, herunder for eksempel manglende/dårlig busforbindelse. Rådet
drøftede også muligheden for et fælles boligselskab/et ejerskab af plejeboligerne, som kunne ensrette vilkår og rammer på området.
Handicaprådet opfordrede til, at der arbejdes videre med at belyse behovet for boliger fremadrettet samt muligheden for mere ens vilkår og
rammer på området.
Sagsfremstilling
SSU behandlede på deres møde den 6. maj en sag om kriterier for tildeling af ældre-/handicap- og plejeboliger, herunder også et forslag om, at
der i resten af 2019 kan visiteres andre målgrupper, der passer ind med
de øvrige beboere, i nogle af de ledige ældreboliger i Strøby Egede,
Strøby, Rødvig og Hårlev.
Sagen sendes nu til orientering i Handicaprådet.
Økonomi
Orienteringen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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Bilag
Dagsordenspunkt: Ældre-, handicap- og plejeboliger 2019 - Kriterier for
ansøgninger behandlet på mødet 6. maj 2019 kl. 14:00 (Mødelokale 1) i
Social og Sundhed (2019).docx
Status på pleje- og ældreboliger pr. 25. april 2019
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68 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:


orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen og Philip G. Nielsen.
Ikke noget nyt siden sidst.
Sagsfremstilling
Siden sidst v/formand Ole Gjermandsen.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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69 Orientering fra udvalg og centre
00.01.00-I00-5-19 – TineVNie
Resumé
Orientering fra udvalg og centre.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen og Philip G. Nielsen.
Den 15. maj er der styregruppemøde vedrørende nyt plejecenterbyggeri
i Store Heddinge, og der vil den kommende periode løbende være punkter til behandling i de politiske udvalg.
KB besluttede den 28. marts, at styregruppen skal bestå af:






Centerchef Sundhed og Omsorg
Leder af ejendomscenter Teknik og Miljø
Leder af Rehabiliteringscenter Stevnshøj
Medarbejderrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant for Rehabiliteringscenter Stevnshøj
Repræsentant fra Ældrerådet

Udgangspunktet for Styregruppens sammensætning var, at gruppen
ikke skulle være for stor.
Handicaprådet fremsatte ønske om at få én repræsentant i den kommende arbejdsgruppe. Dorthe viderebringer dette ønske til styregruppen, og Handicaprådet blev bedt om at give rådets sekretær besked, når
de har valgt en repræsentant til arbejdsgruppen.
Sagsfremstilling
Orientering fra udvalg og centre.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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70 Handicaprådets arbejde - opfølgning
27.69.48-G00-1-18 – TineVNie
Resumé
Opfølgning på Handicaprådets arbejde og fokusområder - herunder også
en drøftelse om, hvordan Danske Handicaporganisationer (DH) Stevns
kan gøres mere synlig og dermed få flere medlemmer.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


drøfte rådets arbejde og fokusområder.

Beslutning
Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen og Philip G. Nielsen.
Danske Handicaporganisationer - Stevns (DH) mangler input til, hvad de
kan gøre for at få nye medlemmer, meget gerne også de unge. Håbet
er, at Paraløbet kan være med til at skabe nye netværk. Paraløbet afholdes i år den 8. september kl. 11 – 14 på Torvet i Store Heddinge.
Handicaprådet ønsker at arbejde på at skaffe flere sportsarrangementer
til Stevns Kommunes.
Under drøftelserne kom der en række forslag og idéer frem - herunder:






at kontakte Frivillighedscentret, lokale sportsforeninger og DIF
Soldaterprojekt for idéer og inspiration
muligheden for et eventuelt samarbejde med andre kommuner
oprettelse af en Facebookgruppe, hvor man opfordrer folk til at
stille op samt komme med forslag og idéer til arrangementer
muligheden for at få de etablerede foreninger til at bakke op om
et arrangement i retning af Faxe Kommune´s Foreningernes dag,
et arrangement som afholdes i Faxe Kommune med stor succes.
at Handicaprådet og SSU arbejder hen imod et arrangement,
som kan afholdes næste sommer.

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.
På baggrund af ønske fra formanden, skal Handicaprådet også drøfte,
hvad DH Stevns kan gøre i forhold til mere synlighed og dermed flere
medlemmer.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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71 Eventuelt
00.01.00-I00-5-19 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Mogens Haugaard Nielsen og Philip G. Nielsen.
Danske Handicaporganistioner - Stevns (DH) skal på tur den 19. juni, og
vil i den forbindelse gerne lave opsamlingssted på parkeringspladsen
ved Stevnshøj. Dorthe følger op om dette er ok.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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