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Side

72 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: Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen
Dagsordenen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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73 Høringssvar vedr. ny sundhedspolitik godkendelse
29.00.00-P22-1-19 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Handicaprådet´s høringssvar vedrørende udkast til ny
sundhedspolitik.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

godkende rådet´s høringssvar vedrørende udkast til ny sundhedspolitik.

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen
Handicaprådet´s høringssvar vedrørende udkast til ny sundhedspolitik
blev godkendt.
Sagsfremstilling
På handicaprådsmødet den 16. maj blev udkast til ny sundhedspolitik
sendt i høring. Høringsperioden var den 7. maj til 1. august 2019.
Forvaltningen modtog Handicaprådet´s høringssvar den 28. juni. Høringssvaret er sendt til viderebehandling i sagen, når KB skal godkende
Sundhedspolitikken den 12. september.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•

Bilag
Høringssvar fra Handicaprådet
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74 Høringssvar vedr. udbud af brystproteser godkendelse
88.00.00-G01-2-18 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Handicaprådet´s høringssvar vedrørende udbud af
brystproteser.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

godkende rådet´s høringssvar vedrørende udbud af brystproteser.

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen
Handicaprådet´s høringssvar vedrørende udbud af brystproteser blev
godkendt.
Sagsfremstilling
Den 18. juni blev høringsmateriale vedrørende udbud af brystproteser
sendt i skriftlig høring. På trods af en meget kort frist fik Handicaprådet
afgivet høringssvar, som forvaltningen sendte til viderebehandling i udbudsprocessen.
Handicaprådet skal på dette møde godkende ovennævnte høringssvar.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•

Bilag
Handicaprådets høringsvar til udbud af brystproteser
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75 Høringssvar vedr. udbud af parykker - orientering
88.00.00-G01-2-18 – TineVNie
Resumé
Orientering om Handicaprådet´s høringssvar vedr. udbud af parykker.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen
Forvaltningen opfordrede til, at Handicaprådet fremadrettet altid sender
en tilbagemelding, uanset om rådet har bemærkninger til høringen eller
ej, så rådet´s tilbagemelding kan blive journaliseret på de enkelte sager.
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
På handicaprådsmødet den 16. maj blev Handicaprådet orienteret om
udbud af parykker, som blev sendt i høring. Høringsfristen blev fastsat
til den 3. juni 2019.
Forvaltningen modtog Handicaprådet´s høringssvar den 18. juni. Da
høringsfristen var overskredet, blev høringssvaret journaliseret på sagen, men indgik ikke i den videre proces.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•

Bilag
Handicaprådets høringsvar til udbud af parykker
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76 Budget 2020 - høringssvar
00.30.00-Ø00-4-18 – TineVNie
Resumé
Drøftelse af budget 2020 og Handicaprådet´s høringssvar.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at drøfte:
•
•

budget 2020
rådet´s høringssvar.

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen
Handicaprådet drøftede budget 2020 og vil inden længe sende rådet´s
høringssvar til den videre politiske behandling.
Sagsfremstilling
På handicaprådsmødet den 16. maj fik Handicaprådet en orientering om
budgetopfølgning 2 og den økonomiske situation. Derudover har SSU
afholdt dialogmøde den 12. august, hvor vilkår og rammer for budget
2020 blev drøftet.
Høringsmateriale blev sendt til Handicaprådet via mail den 24. juni med
høringsfrist den 7. august, men på grund af folketingsvalget er budgetprocessen blevet forsinket, og høringsfrist, for høringssvar der skal indgå i fagudvalgenes behandling af budgettet, er nu den 13. september
2019. Handicaprådet er blevet orienteret om ny høringsfrist via mail den
1. august.
Handicaprådet skal på dette møde drøfte budget 2020 og rådet´s høringssvar.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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77 BPA Kvalitetsstandard og vejledning - høring
27.39.20-A00-1-19 – TineVNie
Resumé
Kvalitetsstandard og vejledning om BPA sendes i høring i Handicaprådet,
med forbehold for SSU´s godkendelse den 19. august 2019.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

afgive høringssvar til Kvalitetsstandard og vejledning om BPA

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen
Handicaprådet drøftede BPA Kvalitetsstandard og vejledning, som er
sendt i høring – herunder:
•
•

rettigheder og udfordringer i forbindelse med ordningen, som kan
være svære at overskue
at den gældende lovgivning på området bliver overholdt.

Handicaprådet indsender snarest et høringssvar, som vil indgå i SSU´s
genbehandling af sagen den 23. september.
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en kvalitetsstandard og vejledning til borgere i Stevns Kommune, der har eller overvejer at få en personlig hjælperordning efter Servicelovens §§ 95 eller 96 - Borgerstyret Personlig
Assistance (BPA ordning). Vejledningen er sendt til godkendelse i SSU
den 19. august.
Det overordnede formål med en BPA-ordning er at skabe fleksible ordninger. Ordningen tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse og
kan tilpasses ønsker og behov, dog med udgangspunkt i Stevns Kommunes serviceniveau. På den måde er der mulighed for at få eller opretholde en selvstændig tilværelse, med mulighed for deltagelse i samfundet på lige vilkår med andre borgere. Formålet er også, at skabe mulighed for en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til de borgere,
som har et omfattende hjælpebehov.
Med forbehold for SSU´s godkendelse, sendes Kvalitetsstandard og vejledning om BPA i høring i Handicaprådet. Høringsfristen er den 13. september 2019.
Lovgrundlag
Lov om social service.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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•

Bilag
Kvalitetsstandard og vejledning om BPA - 2019
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78 Handicappris 2019
00.05.07-G00-2-18 – TineVNie
Resumé
Planlægning af proces vedrørende Handicapprisen 2019.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

planlægge processen vedr. Handicapprisen 2019.

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen
Forvaltningen havde følgende forslag til tidsplan:
•
•
•

indstillingsperiode - den 30. september - 3. november
annoncering på kommunens hjemmeside i hele perioden samt i
Stevnsbladet i uge 41 og 43
Handicaprådet får tilsendt flyer til opsætning ligesom tidligere år

Handicaprådet godkendte tidsplanen og besluttede, at Handicapprisen
2019 skal uddeles på Sundheds- og Frivillighedscentret den 3. december. Deltagerkredsen skal være den samme som sidste år.
Rådet´s sekretær booker lokaler og kontakter pedel og køkken.
På Handicaprådsmødet den 14. november skal rådet finde prismodtager
og fastlægge det endelige program for arrangementet.
Sagsfremstilling
Handicaprådet skal fastsætte dato for uddeling af Handicapprisen 2019.
Sidste år blev prisen uddelt på FN´s internationale handicapdag den 3.
december.
Derudover skal Handicaprådet drøfte:
•
•
•

Annoncering
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?

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne vil kunne afholdes indenfor den afsatte budgetramme for Handicaprådet.
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•

Bilag
Handicappris - kriterier
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79 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: Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.
Siden sidst har Handicaprådet deltaget i SSU´s dialogmøde vedrørende
budget 2020.
Sagsfremstilling
Siden sidst v/formand Ole Gjermandsen.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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80 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: Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen
•

På handicaprådsmødet den 22. august havde Handicaprådet en række spørgsmål i forbindelse med punkterne om ankestatistik og sagsbehandlingstider. Handicaprådet fik en opfølgende orientering på
dette møde. Handicaprådet vil fremadrettet følge kommunens sagsbehandlingstider, så borgerne ikke skal vente for længe på afgørelserne. Handicaprådet foreslog i forbindelse med denne orientering,
at kommunen stiller f.eks. midlertidige kørestole til rådighed, imens
borgerne venter på den personligt indstillede kørestol. Medlemmerne
fra Danske Handicaporganisationer (DH) blev opfordret til at kontakte centerchefen for Sundhed & Omsorg, hvis de hører om borgere,
som har problemer i forbindelse med ventetiden.
DH´s medlemmer efterlyser også en hurtig hjælp til borgere, som
skal have repareret deres hjælpemidler.

•

§ 79 - ansøgningsproces 2020:
o
o
o
o
o
o

Ansøgningsperiode den 6. september - 3. oktober
Annonce i Stevnsbladet i uge 37 og 39
handicaprådsmøde den 14. november - godkendelse af forvaltningens udkast til fordeling
endelig godkendelse i SSU den 2. december
På grund af den forsinkede budgetproces bliver godkendelse af
indstillinger muligvis udsat med ca. 1 måned
§ 18 2020 følger samme tidsplan

•

Invitation fra Odsherred. Invitationen sendes også til Teknik & Miljø,
da byggesagsbehandlere også er inviteret.

•

Movia Plustur - orientering om PMT´s behandling af sagen.

•

Pasfoto i Borgerservice. Dorthe bringer sagen videre.

•

Besøgscenter i Boesdal – ønske om repræsentant i styregruppen.
Mogens bringer ønsket videre.
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Sagsfremstilling
Orientering fra udvalg og centre, herunder:
•
•

§ 79 2020 - proces
Indbydelse til temamøde om tilgængelighed

Handicaprådets medlemmer, for så vidt angår medlemmerne indstillet af
Danske Handicaporganisationer (DH), har fremsendt følgende punkter:
•
•
•

Movia Plustur - er dette blevet fravalgt af Stevns Kommune? PMT
behandlede denne sag den 11. juni. Referat og bilag fra mødet er
vedhæftet denne dagsorden
Adgangsforhold for kørestolsbrugere på rådhuset i forbindelse
med fotografering til pas. Er det muligt at finde en bedre løsning?
Besøgscenteret i Boesdal - ønske om at Handicaprådet får én repræsentant med i byggeudvalg/arbejdsgruppe

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•
•
•
•

Bilag
Indbydelse til temamøde om tilgængelighed den 19. september 2019
Dagsordenspunkt: Plustur i Stevns Kommune behandlet på mødet 11. juni 2019 kl. 15:00
(Mødelokale 8) i Plan, Miljø og Teknik (2019).docx
Notat_Hvad er plustur
Rejseeksempel uden og med Plustur
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81 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
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen
Paratour - Handicaprådet arbejder videre med arrangementet, som tegner lovende i forhold til deltagerantal.
Derudover arbejder rådet videre med høringssvarene til budget 2020 og
BPA Kvalitetsstandard og vejledning samt arbejdet omkring etablering af
kontakt til de unge.
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.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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82 Eventuelt
00.01.00-I00-5-19 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen
Ikke noget under eventuelt.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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