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Side

121 Siden sidst v/formand Inge Lise Pedersen
00.01.00-I00-4-17 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Steen S. Hansen og Karen Hansen.
Ikke noget siden sidst.
Sagsfremstilling
Orientering v/formand Inge Lise Pedersen.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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122 Servicelovens § 79 - reviderede retningslinjer (høring) samt godkendelse af proces
2018
27.35.08-Ø40-1-17 – TineVNie
Resumé
Høring af reviderede § 79 retningslinjer samt godkendelse af processen
for 2018.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:



Afgive høringssvar til reviderede retningslinjer for tildeling af tilskud efter Servicelovens § 79.
Godkende ansøgningsproces for 2018.

Beslutning
Deltog ikke: Steen S. Hansen og Karen Hansen.
Handicaprådet er glade for, at der er blevet lyttet til deres tilbagemeldinger om det problematiske i, at foreninger sidste år ikke kunne søge
tilskud til bl.a. transport/buskørsel.
Orienteringen om de reviderede retningslinjer blev taget til efterretning.
Handicaprådet tilsluttede sig administrationens forslag om at vende tilbage til den gamle fordeling af § 79 puljen. Det vil sige 75 % til ældrerådet og 25 % til handicaprådet.
Handicaprådet´s høringssvar vil blive forelagt SSU den 23. august 2017.
Ansøgningsproces for 2018 – herunder også fælles annonce - blev godkendt.
Sagsfremstilling
De nye retningslinjer for tildeling af tilskud efter Servicelovens § 79,
som blev benyttet første gang ved processen i 2017, er blevet evalueret. Efterfølgende har administrationen lavet et udkast til en række ændringer i både retningslinjer, ansøgningsskema og regnskabsark. Ændringerne er lavet med henblik på at afbureaukratisere processen samt
skabe harmonisering mellem retningslinjer/kriterier for §§ 18 og 79.
Handicaprådet skal på dette møde udarbejde høringssvar, som efterfølgende kommer til indgå i SSU´s behandling af sagen den 23. august
2017.
Den 23. august behandler SSU også administrationens forslag om, at
fordeling af § 79 puljen ændres tilbage til tidligere fordeling med 75 %
til Ældrerådet og 25 % til Handicaprådet. Denne anbefaling har administrationen foretaget ud fra evaluering af dette års uddeling af tilskud,
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hvor det viste sig, at Handicaprådet ikke havde behov for alle midlerne i
deres regi samtidig med, at Ældrerådet ikke havde midler nok til at tilgodese alle deres ansøgere. Resultat blev, at Handicaprådet besluttede
at overføre overskuddet fra deres pulje på kr. 36.500 til Ældrerådet.
Handicaprådet skal på dette møde også godkende ansøgningsprocessen
for 2018 - herunder annonceplan.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.






Bilag
§ 79 Hjælpeskema til regnskab - udkast - juni 2017
§ 79 ansøgningsskema - udkast - juni 2017
Retningslinjer for tildeling af tilskud efter Serviceloven - udkast fra juni
2017
§ 79 Retningslinjer - revidering. Dagsordenspunkt til SSU den 23 august
2017.
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123 Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde - Høring
27.03.00-P00-2-16 – LouiseJe
Resumé
Handicaprådet skal høres om Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde.
Indstilling
Økonomi indstiller til Handicaprådet, at
1. Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde fremsendes til høring.

Beslutning
Deltog ikke: Steen S. Hansen og Karen Hansen.
Der blev spurgt ind til reglerne omkring alternative tilbud ved lukkedage
og ferie på specialbørnehave-området, da Handicaprådet, for så vidt
angår medlemmerne i Danske Handicaporganisationer - Stevns (DH)
oplever, at der ikke altid gives et andet tilbud, som det ellers er tilfældet
indenfor børnehaveområdet generelt. Efterfølgende var der en drøftelse
af disse regler samt vigtigheden i, at der er fokus på området. Dog er
det svært for nogle institutioner at tilbyde alternative tilbud, hvis denne
institution er den eneste på området.
Handicaprådet´s høringssvar vil indgå i SSU´s behandling af sagen den
27. september 2017.
Sagsfremstilling
Mål
Målet med rammeaftale 2018 og 2019 er at udvikle socialområdet, så
det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme. Socialområdet er
under konstant forandring. Nye målgrupper vokser, mens andre målgrupper bliver mindre – og hele tiden skal der arbejdes med at udvikle
og matche tilbuddene (og kapacitet) til borgernes behov. Skal det lykkes
kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilitering/recovery.
Ny proces
I forbindelse med rammeaftalen for 2017 besluttede KKR Sjælland en ny
proces for rammeaftale 2018 med fokus på tidlig politisk inddragelse og
inddragelse af brugere og faglige medarbejdere. Med rammeaftalen for
2018-19 styrker kommunerne samarbejdet.
I processen er fremkommet ønske om en flerårig aftale. Aftalen foreslås
derfor at være to-årig med midtvejsstatus og opfølgning efter 1 år. Det
ligger i øvrigt fint i tråd med den netop indgåede økonomiaftale, her
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lægges nemlig op til en forenkling af rammeaftalekonceptet, herunder at
rammeaftalerne gøres flerårige m.v. (Bilag om ny proces for rammeaftale 2018 er vedlagt).
Behov for tilbud
Der skal i udviklingsstrategien indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.
Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som man bør være
opmærksom på og herunder særligt i forhold til plejefamilier og herberg/forsorgshjem. Opmærksomhedspunkterne vil blive indtænkt i arbejdet med fokusområderne i 2018 og 2019.
Fokusområder
Med afsæt i input fra de 4 temamøder i processen foreslås derfor følgende fokusområder for 2018 og 2019:
1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende
2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper
3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil
4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt
5. Vidensdeling om styring
6. Styringsdata og information
7. Stigende behov for støtte.
Anbefaling fra KKR Sjælland:
KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni tiltrådt følgende indstilling:
- At der til oktobermødet i KKR Sjælland fremlægges en sag om, hvilke
styringsinformationer på økonomiområdet, der skal satses på, på baggrund af oplysninger om problemer med datakvalitet, og at
- "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne
om en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2018, men at KKR
Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne
på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.
Styringsaftalen
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen
samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer,
der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme
gælder regionale tilbud.
Lovgrundlag
Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for den årlige
rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Reglerne findes i: ’Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde’.
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Økonomi
At Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde sendes til høring i Handicaprådet, har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
Bilag
Rammeaftalen i år består af et kort hoveddokument, som er vedlagt.
Herudover indgår følgende bilag - særligt til det administrative niveau som kan rekvireres ved kontakt til fagudvalgenes økonomikonsulenter:














Hovedbilag til Styringsaftale og Udviklingsstrategi 2018 rettet til
det administrative niveau i kommunerne og regionen
Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede social- og
undervisningsområde
Tilbudsoversigt 2018
Vejledning til standardkontrakter
Standardkontrakt for voksenområdet
Standardkontrakt for børneområdet
Kommunernes tilbagemeldinger til rammeaftale 2018 - børneområdet og voksenområdet
Notat vedrørende lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede
afdelinger

Bilag
1) Rammeaftale 2018 og 2019
2) Allonge om specialundervisning i folkeskolen 2018
3) Brev fra KKR Sjælland
4) Takstaftale 2018
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124 Kvalitetsstandard personlig og praktisk
hjælp 2017 - høring
27.36.04-P23-1-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:



Orienteringen tages til efterretning.
Afgive høringssvar vedr. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp 2017.

Beslutning
Deltog ikke: Steen S. Hansen og Karen Hansen.
Tina Mørk orienterede om den nye kvalitetsstandard - herunder:




Rehabiliteringsindsatsen er skrevet ind. Alle ydelser indenfor
denne § 83a kan bruges i det rehabiliterende arbejde.
Tværfaglige teams holder møder, hvor der, ud fra borgerens egne ønsker, lægges en plan over, hvilke mål der skal arbejdes hen
imod.
Standarden er gennemskrevet, så den er lettere at forstå og mere overskuelig for borgerne.

Handicaprådet drøftede den lange sagsbehandlingstid på hjælpemidler,
som sætter hele systemet, og dermed også rehab processen, under
pres. Den lange sagsbehandlingstid skyldes bl.a. hurtige udskrivelser fra
sygehusene. En redegørelse på området forelægges SSU den 23. august
2017.
Følgende områder blev også drøftet:






Frustration hos borgerne på grund af den lange ventetid.
Tidsplanen – herunder fleksibilitet og evaluering.
Efterspørgsel fra borgere, som gerne vil i gang med et rehab forløb.
Hvordan motiveres borgeren til at ville selv?
Træning i forbindelse med f.eks. rengøring eller madlavning, som
også kan indgå i rehabiliteringen.

Der blev fremsat forslag om, at emnet tages op til drøftelse på et nyt
møde i Handicaprådet.
Handicaprådet´s høringssvar kommer til at indgå i SSU´s behandling af
sagen den 27. september 2017. Handicaprådet ønsker, at der i høringssvaret gøres opmærksom på, at der skal lyttes til borgeren og dennes
ønsker, medinddragelse af de pårørende samt stor fokus på evaluering.
Sagsfremstilling
Den 17. maj 2017 havde SSU Kvalitetsstandard for personlig og praktisk
hjælp 2017 til behandling. På mødet blev det besluttet, at kvalitetsstan-
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darden skulle sendes i høring, hvorefter sagen igen skal behandles i
SSU.
Handicaprådet vil på dette møde blive orienteret om den nye kvalitetsstandard på området, hvorefter rådet har mulighed for at afgive høringssvar.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.





Bilag
Kvalitetsstandard i det nye design_02_05_2017
Kvalitetsstandard Pixi udgave 2017
Dagsordenspunkt: Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp 2017
behandlet på mødet 17. maj 2017 kl. 15:00 (Mødelokale 1) i Social- og
Sundhedsudvalget (2017).docx
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125 Handicappris 2017
00.05.07-A00-1-16 – TineVNie
Resumé
Forberedelse af processen vedr. Handicappris 2017.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:



Beslutte dato for uddeling af Handicapprisen 2017.
Planlægge processen for 2017 - herunder plan for annoncering.

Beslutning
Deltog ikke: Steen S. Hansen og Karen Hansen.
Handicaprådet besluttede, at:







Handicapprisen 2017 skal uddeles mandag den 4. december.
Arrangementet skal foregå på Sundheds- og Frivillighedscentret
kl. 18.00 – 20.00.
Rækkefølgen ved selve arrangementet skal være ligesom sidste
år.
Rådet ønsker, at der skal serveres sandwich.
Annonce indrykkes i Stevnsbladet den 27. september og 11. oktober 2017.
Ansøgningsfrist bliver den 15. oktober 2017.

Alle opfordres til at tænke over, hvem der skal overrække prisen og
komme med idéer til en foredragsholder.
Rådet sekretær laver en drejebog og sender til rådet, så alle har et
overblik over arrangementet.
Sagsfremstilling
Handicaprådet skal beslutte, hvornår handicapprisen for 2017 skal uddeles.
Prisen har tidligere været uddelt den 3. december for at markere FN´s
internationale handicapdag. I 2016 blev det dog besluttet, at prisen
skulle uddeles den 6. december, da den 3. december var en lørdag.
På dette møde skal Handicaprådet også planlægge:


Annoncering - hvordan og hvornår.




Deadline for indstilling af kandidater.
Arrangementets udformning - herunder:
o Lokaler.
o Forplejning.
o Rækkefølge ved selve arrangementet.
o Prisuddeler.
o Foredragsholder.
o Hvem gør hvad?
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Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da Handicaprådet vil kunne afholde udgifterne indenfor den afsatte budgetramme
for Handicaprådet.



Bilag
Handicappris - kriterier
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126 Orientering fra udvalg og centre
00.01.00-I00-4-17 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Steen S. Hansen og Karen Hansen.
SSU har først møde den 23. august 2017 derfor ikke noget nyt derfra.
Orientering om:




Plejecenterplan. KAS er nu flyttet fra Hotherhaven til Stevnshøj.
DH´s medlemmer har fået meldinger fra borgere om, at flytningen er gået godt. Mange positive tilbagemeldinger vedr. køkkener og indretning generelt.
Orientering om § 18 proces 2018 - herunder annonceplan.

Handicaprådet drøftede efterfølgende:




at SSU har løftet sit i forhold til besparelser. Alle håber derfor, at
SSU´s områder går fri denne gang.
Fremtiden med flere ældre borgere – hvordan bliver der råd?
Plejecenterplan, som netop er sat i gang for at sikre fremtiden.

Sagsfremstilling
Orientering fra udvalg og centre.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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127 Eventuelt
00.01.00-I00-4-17 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Steen S. Hansen og Karen Hansen.
Ikke noget under eventuelt.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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