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Side

128 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
Afbud fra Karen Hansen.
Inge Lise orienterede om regionsmøde i DH - Danske Handicaporganisationer. Det havde været et godt møde med god inspiration i forhold til,
hvordan sager gribes an i andre kommuner. Blandt andet var statistik
over ankesager blevet drøftet.
Sagsfremstilling
Orientering v/formand Inge Lise Pedersen.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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129 Arbejdsgruppe Brohøj
03.01.04-A00-1-16 – TineVNie
Resumé
Valg af repræsentant til arbejdsgruppe Brohøj.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Vælge en repræsentant til arbejdsgruppe Brohøj.

Beslutning
Afbud fra Karen Hansen.
Philip G. Nielsen indgår i arbejdsgruppen vedr. Brohøj.
Arbejdsgruppen skal bl.a. arbejde med at præcisere målgruppen på stedet. DH får meget blandede tilbagemeldinger på idéen om et bosted for
unge og/eller voksne med særlige behov.
Næste møde er mandag den 6. november kl. 14.30.

Sagsfremstilling
Arbejdet omkring den nye plejecenterstruktur i Stevns Kommune er i
fuld gang, og der skal nu nedsættes en arbejdsgruppe for Brohøj. Planen
er, at der på Brohøj skal skabes et bosted for unge eller voksne med
særlige behov.
Handicaprådet skal på dette møde udpege en repræsentant, som skal
indgå i ovennævnte arbejdsgruppe.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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130 Tilskud efter Servicelovens § 79 - Handicapforeninger
27.35.08-Ø40-1-17 – TineVNie
Resumé
Uddeling af tilskud til aktiverende foranstaltninger efter Servicelovens §
79 - handicapforeninger.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Administrationens forslag til fordeling af tilskud godkendes.

Beslutning
Afbud fra Karen Hansen.
Handicaprådet tilsluttede sig administrationens forslag til fordeling af §
79 tilskud 2018.
Sagen sendes videre til godkendelse i SSU den 6. december.
Sagsfremstilling
I forbindelse med proces 2017 blev nye retningslinjer for tildeling af tilskud efter Servicelovens § 79 taget i brug. Efter processen var der en
evaluering, hvor både Handicapråd og Ældreråd afgav høringssvar. De
reviderede retningslinjer inkl. høringssvarene blev behandlet i SSU den
23. august 2017. På mødet blev det samtidig besluttet, at vende tilbage
til den oprindelige fordeling af puljen, det vil sige 25 % til fordeling i
Handicaprådet og 75 % til fordeling i Ældrerådet.
Ansøgningsfristen for proces 2018 var den 6. oktober 2017, og der er i
alt modtaget 6 ansøgninger fra handicapforeninger.
Budgetsummen for Servicelovens § 79 2018 - handicapområdet udgør i
alt kr. 41.425,00
Administrationen har udarbejdet et forslag til fordeling af midlerne, som
er vedhæftet denne sag, og Handicaprådet skal på dette møde godkende forslaget.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne holdes indenfor den afsatte budgetramme for tilskud via Servicelovens § 79.



Bilag
§ 79 indstillinger 2018 - handicapområdet
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131 Handicappris 2017
00.05.07-A00-1-16 – TineVNie
Resumé
Handicappris 2017 - finde prismodtager og forberede arrangement.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:



Finde modtager af Handicapprisen 2017.
Forberede arrangementet den 4. december.

Beslutning
Afbud fra Karen Hansen.
Handicaprådet drøftede de modtagne indstillinger og besluttede, at Handicapprisen 2017 skal tildeles Stevns Lydavis. Valget blev taget ud fra,
at Handicaprådet har fulgt arbejdet med at etablere Lydavisen, som blev
en realitet i marts 2016. Rådet vil gerne sætte pris på, at arbejdet lykkedes, og at blinde, svagtseende og ordblinde nu hver uge har mulighed
for at modtage en lydavis med nyheder fra Stevnsbladet.
På grund af konstituerende møde i KB besluttede Handicaprådet, at
prisuddelingen flyttes til mandag den 11. december kl. 18.00. Handicaprådet godkendte forslag til menuen.
Det blev også besluttet, at:








Ole giver prismodtager besked og kontakter en foredragsholder.
John overrækker prisen.
Inge Lise sørger for indkøb af:
o Blomster, kunst og gavekort.
o Ramme + messingskilt til diplom.
o Vin til foredragsholder.
Tine sørger for, at:
o Invitere via Outlook.
o Lave indbydelse og sende ud når prismodtager er orienteret.
o Lave diplom.
o Give køkken og pedel besked om arrangementet.
Inge Lise, Ole og Philip orienterer om arrangementet i DH-regi.

Sagsfremstilling
På Handicaprådsmødet den 17. august 2017 blev det besluttet, at Handicapprisen skal uddeles den 4. december 2017.
Der har været annoncer i Stevnsbladet den 4. og den 18. oktober 2017
samt orientering om processen på kommunens hjemmeside. Derudover
har medlemmerne i Handicaprådet sat "plakater" op i lokalområdet, for
at gøre opmærksom på prisen.
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Sidste frist for at indsende forslag til prismodtager er den 22. oktober
2017.
På dette møde skal Handicaprådet finde prismodtager og planlægge arrangementet den 4. december.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne vil kunne afholdes indenfor den afsatte budgetramme for Handicaprådet.



Bilag
Handicappris - kriterier
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132 Handicaprådets sammensætning efter 1.
januar 2018
00.22.04-A30-3-17 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet´s sammensætning efter den 1. januar 2018.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Drøfte sammensætningen af det nye Handicapråd.

Beslutning
Afbud fra Karen Hansen.
Inge Lise, Ole og Philip ønsker alle at fortsætte i Handicaprådet i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.
Ifølge Handicaprådets vedtægter skal DH indstille 4 medlemmer og 4
stedfortrædere til KB. DH - Stevns har derfor planlagt et møde på Sundheds- og Frivillighedscentret den 20. november kl. 19, i håb om at skabe
interesse for Handicaprådets arbejde og dermed finde nye medlemmer
og stedfortrædere til det kommende Handicapråd.
Administrationen laver annonce om orienteringsmødet, som indrykkes i
Stevnsbladet under Stevns Kommunes fællesannonce.
Sagsfremstilling
Ifølge vedtægt for Stevns Kommunes Handicapråd § 7 er Handicaprådet´s funktionsperiode fire-årig, svarende til den kommunale valgperiode. Den 1. januar 2018 tiltræder en ny Kommunalbestyrelse.
I henhold til vedtægterne skal der derfor udpeges 4 medlemmer og 4
stedfortrædere fra handicaporganisationerne i kommunen efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH). De øvrige 4 medlemmer
og 4 stedfortrædere udpeges efter indstilling fra KB, heraf 3 af KB´s
egne medlemmer.
Jf. samme vedtægt § 4 stk. 5 kan KB beslutte, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger udenfor DH skal være repræsenteret i Handicaprådet, blandt de 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i
kommunen.
Handicaprådet skal på dette møde drøfte sammensætningen af det nye
Handicapråd, herunder om det overfor KB skal anbefales, at handicaporganisationer udenfor DH skal repræsenteres i det nye råd.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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Bilag
Handicaprådets vedtægter
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133 Offentlige myndigheders billedpolitik
00.13.00-G00-1-17 – TineVNie
Resumé
Drøftelse af vejledning om offentlige myndigheders billedpolitik fra Det
Centrale Handicapråd.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Drøfte Det Centrale Handicapråds vejledning om offentlige myndigheders billedpolitik.

Beslutning
Afbud fra Karen Hansen.
Handicaprådet drøftede de medsendte bilag fra Det Centrale Handicapråd vedr. offentlige myndigheders billedpolitik.
Der var enighed om, at det er godt at få udbredt kendskabet til billedarkivet, og at Det Centrale Handicapråds holdningsstrategi er et godt og
inspirerende værktøj.
Materialet blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Den 6. september 2017 sendte Det Centrale Handicapråd en mail til alle
borgmestre, kommunikationschefer og handicapråd med en vejledning
til alle offentlige myndigheder om, hvordan mennesker med handicap
tages med i deres generelle visuelle kommunikation.
Mail og vejledning er vedhæftet denne sag, og Handicaprådet skal på
dette møde drøfte vejledningen og problematikken i, at mennesker med
handicap fylder meget lidt i det offentlige billede.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.




Bilag
Vejledning offentlige myndigheders billedpolitik
Mail fra Danske Handicaporganisationer - billedpolitik
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134 Orientering fra udvalg og centre
00.01.00-I00-4-17 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Afbud fra Karen Hansen.
Handicaprådet modtog på mødet materiale i forbindelse med 2 høringer:
1. Anvendelse af Værdighedsmidler 2018 – med høringsfrist den 13.
november.
Tina havde følgende orientering til materialet:
Mange initiativer fra 2017 fortsætter i
2018 – herunder fællesspisning.
o Social rehabiliteringsindsats på Rehabiliterings Stevnshøj er en ny aktivitet,
hvor der vil blive arbejdet med at skabe
netværk for at forebygge social isolation og ensomhed.
o Demensindsatsen vil få tilført flere timer.
2. Tilbudsindhentning - kateterhjælpemidler, hvor høringsfristen er
den 8. januar 2018.
o

Budget 2018 blev godkendt i KB den 12. oktober med 16 for og 2 imod.
SSU og børneområdet får et løft. Bl.a. er der afsat midler til ansættelse
af en psykiatrikoordinator samt ekstra personale til hjælpemiddelområdet. Rengøring ændres til hver 14. dag.
Steen deltager på ældrerådsmødet den 13. november, hvor Movia busdrift og belægning på Rådhuspladsen skal drøftes.
Orientering om arbejdet med bedre mobildækning, hvor der opsættes 6
nye master i Stevns Kommune. Beslutningen om, hvor masterne skal
stå, er taget med henblik på, at dække behovet for de borgere, som
dagligt er i området - herunder også pendlere. Handicaprådet drøftede
den dårlige mobildækning i Bøgeskoven.
Sagsfremstilling
Orientering fra udvalg og centre.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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135 Eventuelt
00.01.00-I00-4-17 – TineVNie
Beslutning
Afbud fra Karen Hansen.
Der blev spurgt ind til Klippekortordningen. Iflg. Tina er ordningen for
svage ældre borgere over 65 år. Der er 2 ordninger, én i hjemmeplejen
og én på plejecentrene.
Handicaprådet er blevet gjort bekendt med en borger, der har fået afslag på hjælp til øjendrypning. Tina undersøger sagen og fortalte samtidig, at borgere, som er utilfredse med en afgørelse, har mulighed for at
klage til Visitationen eller Tina.

Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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