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23 Godkendelse af dagsorden
00.01.00-G01-9-18 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Godkende dagsordenen.

Beslutning
Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen, Tina Mørk og Philip G. Nielsen.
Dagsordenen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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24 Tilgængelighed
05.00.05-P15-1-18 – TineVNie
Resumé
Drøftelse af tilgængelighed på veje, fortove, cykelstier m.m.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Drøfte tilgængelighed på veje, fortove, cykelstier m.m.

Beslutning
Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen, Tina Mørk og Philip G. Nielsen.
Jakob orienterede om byvandringerne med Ældrerådet, og hvilke tiltag
der er kommet ud af disse byvandringer. Planen er, at byvandringerne
gentages 1 gang årligt med deltagelse af både Handicapråd og Ældreråd.
Jacob fik udleveret en tilgængelighedsrapport fra den 10. december
2010. Handicaprådet opfordrede til, at Teknik & Miljø tager fat på rapporten igen, da der er områder, hvor der fortsat er behov for opfølgning.
Derudover havde rådet en række punkter, som Jacob vil følge op på.
Handicaprådet blev også orienteret om et anlægsønske til budget 2019,
vedrørende ny belægning på Rådhuspladsen. Anlægsønsket beskriver 2
scenarier og vil indgå i den politiske behandling af budget 2019. I denne
forbindelse anbefalede Handicaprådet, at hovedtrappen op til Rådhuset
bliver afmærket med gule streger, for at synliggøre trinene for synshandicappede.
På mødet var der også en drøftelse af problematikken omkring manglende tilgængelighed på fortove, hvor der ikke er klippet hæk og fjernet
ukrudt, hvilket tvinger borgene til at gå ud på vejen. Rådet drøftede
effekten af påbud overfor den enkelte grundejer kontra oplysningskampagner på f.eks. facebook, kommunens hjemmeside og/eller dagspressen.
Sagsfremstilling
Leder af Vej & Materielgård Jacob Asbjørn Jacobsen er inviteret til dette
møde.
Jacob vil gennemgå en liste udarbejdet på baggrund af byvandringer
med Ældrerådet, hvorefter Handicaprådet vil få mulighed for at drøfte
tilgængelighed på veje, cykelstier, fortove m.m.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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Bilag
Byvandringer i Hårlev og Store Heddinge juli 2018
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25 Høringssvar vedr. Budget 2019 - godkendelse
00.30.00-Ø00-4-18 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Handicaprådets høringssvar vedrørende budget 2019.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Godkende høringssvar vedrørende budget 2019.

Beslutning
Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen, Tina Mørk og Philip G. Nielsen.
Handicaprådet godkendte høringssvaret vedrørende budget 2019.
Sagsfremstilling
Den 23. maj blev Handicaprådet orienteret om budgetforslag 2019 og
har på baggrund af denne orientering formuleret et høringssvar, som
indgår i den efterfølgende politiske behandling.
Handicaprådet skal på dette møde godkende høringssvaret.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Handicaprådets høringssvar vedr. budget 2019
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26 Høringssvar vedr. Værdighedspolitik - godkendelse
29.09.00-P22-1-16 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Handicaprådet´s høringssvar vedrørende Stevns Kommunes værdighedspolitik.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Godkende høringssvar vedrørende Stevns Kommunes værdighedspolitik.

Beslutning
Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen, Tina Mørk og Philip G. Nielsen.
Handicaprådet godkendte høringssvaret vedrørende værdighedspolitikken.
Rådet pointerede endnu engang vigtigheden i, at kommunen lever op til
politikken, så det ikke kun forbliver ord.
Sagsfremstilling
På SSU´s dialogmøde den 23. maj blev Handicaprådet orienteret om
Stevns Kommune´s værdighedspolitik, som efterfølgende blev sendt i
høring i rådet.
Handicaprådet har forud for dette møde formuleret et høringssvar, som
er sendt til viderebehandling i SSU.
Handicaprådet skal på dette møde godkende høringssvaret.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Handicaprådets høringssvar vedr. værdighedspolitikken
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27 Høringssvar vedr. kvalitetsstandard 2018 godkendelse
27.36.04-P23-1-16 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Handicaprådet´s høringssvar vedrørende Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp 2018.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Godkende høringssvar vedrørende Kvalitetsstandard for personlig
og praktisk hjælp 2018.

Beslutning
Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen, Tina Mørk og Philip G. Nielsen.
Handicaprådet godkendte høringssvaret vedrørende kvalitetsstand for
personlig og praktisk hjælp 2018.
Sagsfremstilling
På handicaprådsmødet den 23. maj 2018 blev Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp 2018 sendt i høring.
Handicaprådet har forud for dette møde formuleret et høringssvar, som
er sendt til viderebehandling i SSU.
Handicaprådet skal på dette møde godkende høringssvaret.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard for personlig og
praktisk bistand
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28 Udbud vedrørende stomihjælpemidler - høring
88.00.00-G01-1-18 – TineVNie
Resumé
Høring vedrørende udbud af stomihjælpemidler.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Afgive høringssvar på udbud vedrørende stomihjælpemidler.

Beslutning
Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen, Tina Mørk og Philip G. Nielsen.
Handicaprådet blev orienteret om udbuddet vedrørende stomihjælpemidler. I forbindelse med udbuddet er der nedsat en arbejdsgruppe,
som skal kigge på udbudsmaterialet og en eventuel udvælgelse af ny
leverandør. Sundhed & Omsorg er repræsenteret af fagpersoner med
kendskab til området.
Handicaprådet opfordrede til, at fagpersonerne i ovennævnte arbejdsgruppe også tænker på borgernes vegne.
Rådet havde en række spørgsmål vedrørende udbuddet. Rådets sekretær sørger for, at der etableres kontakt mellem afsnitsleder for Udfører
og Handicaprådet, så medlemmerne bliver i stand til at formulere et
høringssvar.
Sagsfremstilling
Handicaprådet er blevet bedt om et høringssvar på udbud vedrørende
stomihjælpemidler.
Rådet skal på dette møde drøfte og formulere høringssvaret.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.




Bilag
Kravspecifikation 2018 - stomi
Bilag 1 - udbud 2018 tilbudsliste - stomi
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29 Handicappris 2018
00.05.07-G00-2-18 – TineVNie
Resumé
Planlægning af proces vedrørende Handicapprisen 2018.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Planlægge processen vedr. Handicapprisen 2018.

Beslutning
Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen, Tina Mørk og Philip G. Nielsen.
Handicaprådet blev orienteret om processen for 2018, som sættes i
gang på kommunens hjemmeside den 1. oktober. Der vil blive annonceret i Stevnsbladet i uge 41 og 43 og indstillingsfristen bliver den 4. november. Derudover er lokalerne på Sundhedscentret booket til den 3.
december.
Rådet godkendte processen og drøftede efterfølgende arrangementet,
herunder valg af foredragsholder. Handicaprådet, for så vidt angår medlemmerne indstillet af Danske Handicaporganisationer (DH), ønsker fortsat, at foredraget skal passe til prismodtageren, så der bliver et gennemgående tema ved arrangementet. Alle blev dog opfordret til at overveje mulige foredragsholdere, da der ikke er meget tid til planlægning
mellem indstillingsfristen og selve arrangementet.
For at udbrede kendskabet til prisen har rådet planer om at kontakte
Stevnsbladet og Lydavisen for en omtale.
Der var enighed om at rækkefølge og forplejning skal være identisk med
sidste år. Rådets sekretær kontakter køkkenet.
Sagsfremstilling
På handicaprådsmødet den 26. februar besluttede Handicaprådet, at
Handicapprisen 2018 skal uddeles på FN´s internationale handicapdag
mandag den 3. december.
På dette møde skal Handicaprådet planlægge:




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?
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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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30 § 79 Ansøgningsproces 2019 - orientering
27.35.08-Ø40-3-18 – TineVNie
Resumé
Orientering om proces 2019 vedrørende tilskud til generelle tilbud med
aktiverende og forebyggende sigte efter Servicelovens § 79.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen, Tina Mørk og Philip G. Nielsen.
Handicaprådet blev orienteret om ansøgningsprocessen for tilskud efter
Servicelovens § 79 - 2019. Ansøgningsprocessen starter på kommunens
hjemmeside den 7. september 2018. Annonce bliver indrykket i Stevnsbladet i uge 37 og 39. Ansøgningsfristen er sat til den 4. oktober.
Processen vedrørende § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde vil følge
samme tidsplan.
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Primo september starter ansøgningsprocessen 2019 for tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter Servicelovens §
79.
I Stevns Kommune er det Handicaprådet og Ældrerådet, som er tildelt
kompetencen til at fordele § 79 midlerne. Handicaprådet uddeler 25 %
og Ældrerådet 75 % af puljen. Fælles annonce indrykkes i Stevnsbladet i
ugerne 37 og 39. Derudover vil der blive orienteret om processen på
kommunens hjemmeside, hvor man også vil kunne finde retningslinjer
og ansøgningsskema.
De gældende retningslinjer og ansøgningsskema blev første gang taget i
brug i forbindelse med proces 2018, efter en høringsproces i Handicapråd og Ældreråd og endelig godkendelse i SSU den 23. august 2017.
Ansøgningsprocessen slutter primo oktober, hvorefter Handicaprådet´s
og Ældrerådet´s indstillinger til fordeling af midler vil blive forelagt SSU
til godkendelse den 3. december 2018.
I 2018 er der i Handicaprådet´s regi blevet uddelt 41.425 kr. Hvor mange midler der vil være til uddeling i 2019 vides først efter endelig godkendelse af budget 2019 senere på året.
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Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.





Bilag
§ 79 annonce - proces 2019
Retningslinjer for tildeling af tilskud efter Servicelovens § 79
§ 79 ansøgningsskema - proces 2019
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31 GDPR Behandling af personlige data
85.10.00-A00-2-18 – TineVNie
Resumé
Drøftelse af persondataforordningen (GDPR) og opstramning af procedure for behandling af personlige data.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Drøfte persondataforordningen (GDPR).

Beslutning
Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen, Tina Mørk og Philip G. Nielsen.
Handicaprådet drøftede den opstramning af persondataforordningen,
som trådte i kræft den 25. maj.
Rådet´s medlemmer, for så vidt angår medlemmerne indstillet af Danske Handicaporganisationer (DH), ønskede mere viden om, hvorvidt
ovennævnte opstramning har konsekvenser for rådets medlemmer.
Medlemmerne efterlyste en oversigt/manual for, hvad man må/ikke må i
forbindelse med reglerne, da denne viden også kan bruges når foreninger eller borgere har brug for råd og vejledning i DH-regi.
Handicaprådet besluttede, at rådet´s medlemmer, i starten af en ny
periode eller når et nyt medlem indtræder, skal give samtykke til, at
navn og kontaktoplysninger står på kommunens hjemmeside, så borgerne kan komme i forbindelse med medlemmerne.
Alle fremmødte medlemmer var indforstået med at navn og kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden. Rådet´s sekretær indhenter samtykke fra de medlemmer, som ikke deltog på dette møde.
Det blev også besluttet, at punktet tages op til drøftelse ved behov.
Sagsfremstilling
Handicaprådet skal drøfte persondataforordningen (GDPR) samt den
opstramning af procedure for behandling af personlige data, som trådte i
kraft den 25. maj 2018, herunder hvilke konsekvenser og tiltag dette
medfører i Handicaprådet´s regi.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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32 Siden sidst v/formand Ole Gjermandsen
00.01.00-I00-3-18 – TineVNie
Resumé
Orientering v/formand Ole Gjermandsen.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen, Tina Mørk og Philip G. Nielsen.
Ole orienterede om:



Arbejdet med formulering af diverse høringssvar (se punkterne
25, 26 og 27).
Planlægningen af Paraløb tour de Stevns, som er i fuld gang. Paraløbet afholdes den 9. september, og Danske Handicaporganisationer - Stevns (DH) arbejder på at gøre løbet endnu større. KBmedlemmerne blev inviteret til arrangementet.

Sagsfremstilling
Orientering v/formand Ole Gjermandsen - herunder Paraløb tour de
Stevns som afholdes i Store Heddinge den 9. september 2018.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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33 Orientering fra udvalg og centre
00.01.00-I00-3-18 – TineVNie
Resumé
Orientering fra udvalg og centre.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen, Tina Mørk og Philip G. Nielsen.
I øjeblikket er det især arbejdet med budget 2019, der er fokus på.
På Sundhedscentret virker teleslyngen nu både i kantinen/caféen og i
mødelokalerne 16 og 17.
Sagsfremstilling
Orientering fra udvalg og centre.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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34 Handicaprådets arbejde - opfølgning
27.69.48-A00-1-18 – TineVNie
Resumé
Opfølgning på Handicaprådets arbejde og fokusområder.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Drøfte rådets arbejde og fokusområder.

Beslutning
Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen, Tina Mørk og Philip G. Nielsen.
Handicaprådet ønsker at sætte fokus på målgruppen unge handicappede
og drøftede blandt andet:



hvordan rådet kommer i kontakt med målgruppen og finder ud
af, hvilke ønsker disse borgere har til arrangementer.
projekter, temadage og arrangementer hvor målgruppen kan deltage.

Der blev fremsat et forslag om at Marjatta kontaktes, for at undersøge
hvilke aktiviteter de har på området.
Det blev besluttet at fortsætte drøftelserne på handicaprådsmødet den
15. november.
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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35 Eventuelt
00.01.00-I00-3-18 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen, Tina Mørk og Philip G. Nielsen.
Alle medlemmer har modtaget indbydelsen til temamøde den 27. september i Dansk Handicapforbund - Odsherred. Temadagen omhandler
hjælpemidler og handicapbiler.
På handicaprådsmødet den 23. maj blev der efterspurgt et handicapskilt
til plejecenterbussen. Det er Danske Handicaporganisationer, som udsteder disse skilte. Handicapskiltet kan ikke udstedes til en institution,
men kun til personer, og for at bussen må parkerer på en handicapplads, kræver det, at ejeren af skiltet er med i bussen.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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