Referat

Handicapråd
Mødelokale 7
23. maj 2018
Kl. 16:00
Medlemmer
John Dalsgaard Jensen
Inge Lise Pedersen
Tina Mørk
Ole Gjermandsen
Mogens Haugaard Nielsen (N)
Philip G. Nielsen
Jacob Panton Kristiansen (V)
Henning Urban Dam Nielsen (A)

Bemærkning:

Pkt.

Indholdsfortegnelse

14

Godkendelse af dagsorden

16

15

Budgetforslag 2019, version 1, Høring

17

16

Kvalitetsstandard 2018 personlig og praktisk hjælp - høring

19

17

Godkendelse af revideret forretningsorden

20

18

Plejecenterplan

21

19

Siden sidst v/formand Ole Gjermandsen

22

20

Orientering fra udvalg og centre

23

21

Handicaprådets arbejde - opfølgning

24

22

Eventuelt

25

Forkortelser for politiske udvalg
KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget AET = Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
PMF = Plan, Miljø og Fritid BUL = Børn, Unge og Læring SSU = Social og Sundhed

Side

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


Godkende dagsordenen.

Beslutning
Dagsordenen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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15 Budgetforslag 2019, version 1, Høring
27.15.00-K04-1-18 – HenWri
Resumé
Handicaprådet skal høres om Budgetforslag 2019.
Første version af budgetforslaget har været behandlet i fagudvalgene i
maj måned, og Handicaprådet får nu mulighed for at kommentere budgetforslaget.
Indstilling
Økonomi indstiller til Handicaprådet, at:
1. Budgetforslag 2019 fremsendes til høring.
Beslutning
Høringsmateriale blev omdelt på mødet, og Henriette orienterede om
Budgetforslag 2019.
Handicaprådet drøftede:




SSU´s balancekatalog, hvor der er forslag om besparelser indenfor §§ 18 & 79. Handicaprådet udtrykte bekymring i forhold til
foreningslivet fremadrettet, hvis besparelserne gennemføres. Bekymringen går også på problematikken i, at mulighederne for socialt samvær blandt foreningernes medlemmer forsvinder, hvilket
kan medføre større ensomhed blandt kommunens borgere.
Anlægsbudgettet, hvor der er lagt op til, at nogle af kommunens
ældre- og handicapboliger afhændes. Forvaltningen skal foretage
en ny gennemgang på området og komme med en beskrivelse af
sagen, som skal til politisk behandling.

Handicaprådet blev opfordret til også at tænke prioritering af anlæg og
tilgængelighed ind i høringssvaret.
Høringsfristen er den 8. juni 2018.
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte den 27. februar 2018 den økonomiske politik.
Den økonomiske politik:
Den økonomiske politik for 2018-2022 indeholder følgende målepunkter
(i uddrag):
1. Stevns Kommune vil bidrage til at økonomiaftalen mellem KL og
regeringen overholdes.
2. Målsætningen er, at gennemsnits-likviditeten skal være på minimum 80 mio. kr.
3. Den strukturelle balance bør både i budgetåret og i overslagsårene vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer, og som er robust overfor økonomiske konjunkturudsving.
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4. Niveauet for anlægsinvesteringer fastsættes under hensyntagen
til økonomiaftalen, som er indgået mellem regeringen og KL. Der
skal også tages hensyn til et realistisk ambitionsniveau for projekternes gennemførelse og til overførsler af anlægsmidler mellem årene.
5. Som udgangspunkt har kommunerne ikke direkte låneadgang til
alle anlægsinvesteringer. Behovet for yderligere låneoptagelse
vurderes i forbindelse med budgetlægningen.
6. Der udarbejdes balancekatalog til budget 2019-2022 på ca. 10
mio. kr. svarende til ca. 1% af alle udvalgs serviceudgifter inden
for servicerammen. Det kan senere i processen komme på tale at
udarbejde yderligere balanceforslag.
7. Det samlede budget, inklusive balancekatalog behandles i fagudvalgene i maj måned og sendes i høring i MED-udvalg og høringsberettigede organisationer.
Budgetproces:
Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslag (1):




Overførselsudgifter
Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men synliggøres
til brug for prioriteringer:







Lov- og cirkulæreændringer
Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
Forslag fra café-møder
Afledt drift til nye anlæg
Balancekatalog
Prioriterede anlæg og ønsker til nye anlæg

Overordnet tidsplan for budget 2019-2022:
Maj måned 2018: Fagudvalgenes budgetforslag behandles i udvalgene
17. maj til 8. juni 2018: Høringsperiode
27. juni 2018: KB afholder temamøde og drøfter budgetforslag, balancekatalog samt forslag fra café-møder og høringssvar
August måned 2018: Budgetforslag (1) revurderes teknisk / administrativt og behandles i fagudvalgene i uge 34
6. september 2018: KB 1. behandling af budgetforslag 2019-2022
11. oktober 2018: KB 2. behandling og endelig vedtagelse af Budgetforslag 2019-2022
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16 Kvalitetsstandard 2018 personlig og praktisk hjælp - høring
27.36.04-P23-1-16 – TineVNie
Resumé
Orientering om samt høring vedrørende kvalitetsstandard for §§ 83 og
83a personlig pleje, praktisk bistand og rehabilitering 2018.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:



Orienteringen tages til efterretning.
Afgive høringssvar vedrørende kvalitetsstandard for §§ 83 og 83a
personlig pleje, praktisk bistand og rehabilitering 2018.

Beslutning
Tina orienterede om Kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp,
hvor der er arbejdet på at gøre indholdet lettere at forstå for borgerne.
Kvalitetsstandarden skal godkendes politisk hvert år og sendes derfor til
høring i Handicaprådet. Høringsfrist hurtigst muligt.
Der var enighed i at det er en fin kvalitetsstandard.
Handicaprådet drøftede:



Ordlyd generelt og aktualitet af punkter og områder beskrevet i
kvalitetsstandarden.
Klippekortordning og problematikken i at ordningen opleves meget diffus. Handicaprådet fremsatte et ønske om større synlighed
af ordningen samt en forenkling på området. Forvaltningen har
orienteret om ordningen på plejecentrene og i udegrupperne.
Derudover er der lavet en brochure på området. Fremadrettet
skal der arbejdes på gode løsninger i forhold til udfordringen omkring bemandingsplaner og frigivelse af timer til det personale,
som skal dække opgaven. Handicaprådets medlemmer blev opfordret til at bidrage med at udbrede kendskabet til ordningen.

Sagsfremstilling
Den 14. maj godkendte SSU kvalitetsstandard for §§83 og 83a personlig
pleje, praktisk bistand og rehabilitering, som nu sendes i høring i Handicaprådet.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.





Bilag
Dagsordenspunkt: Kvalitetsstandard 2018 personlig og praktisk hjælp godkendelse behandlet på mødet 14. maj 2018 kl. 14:30 (Mødelokale 1)
i Social og Sundhed (2018).docx
Kvalitetsstandard 2018 personlig pleje og praktisk bistand
ydelsespakker bilag til kvalitetsstandard rev dec 2017
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17 Godkendelse af revideret forretningsorden
27.69.48-P24-1-18 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af revideret forretningsorden.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Godkende revideret forretningsorden.

Beslutning
Den reviderede forretningsorden blev godkendt.
Sagsfremstilling
På handicaprådsmødet den 26. februar besluttede rådet at ændre følgende i Handicaprådets forretningsorden: § 2, 2. afsnit teksten "Handicaprådet afholder ordinært møde ca. hver anden måned, i den udstrækning der er sager til behandling" ændres til "Handicaprådet afholder 4
ordinære møder om året, 1 møde pr. kvartal. Ved behov kan der indkaldes til ekstraordinære møder".
På samme møde blev det også besluttet, at Handicaprådets medlemmer,
fra referatet er modtaget, har 8 dage til at komme med rettelser. Efter
fristen på 8 dage vil referatet blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.
Forretningsordenen er nu revideret jf. ovennævnte beslutninger og foreligger hermed til Handicaprådets godkendelse.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Forretningsorden for Handicaprådet i Stevns Kommune - 2018
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18 Plejecenterplan
03.01.04-A00-1-16 – TineVNie
Resumé
Status over plejecenterplanen.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Handicaprådet´s høringssvar dateret den 3. maj blev drøftet - herunder
SSU´s beslutning om at arbejde videre med ændringsforslaget dateret
den 9. april 2018, mens Handicaprådet har anbefalet scenarie 1. Førnævnte ændringsforslag blev uddybet.
Den 22. maj godkendte ØU ændringsforslaget.
Handicaprådet drøftede også rygter i forbindelse med plejecenterplanen,
og hvad der kan gøres for at stoppe disse. SSU har på det årlige dialogmøde med MED organer opfordret til, at medarbejdere og ledere
kommunikerer via denne kanal. Borgerne kan altid rette henvendelse til
Sundhed & Omsorg.
Handicaprådet har valgt Philip som rådets repræsentant i arbejdsgruppen vedrørende Brohøj.
Sagsfremstilling
Efter SSU´s møde den 9. april blev plejecenterplanen sendt i skriftlig
høring i Handicaprådet. Handicaprådet´s høringssvar indgik i SSU´s
videre behandling af sagen den 14. maj.
Handicaprådet er også blevet bedt om at vælge én repræsentant til arbejdsgruppen vedrørende Brohøj. Philip G. Nielsen er valgt til arbejdsgruppen.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.




Bilag
Handicaprådets høringssvar vedr. plejecenterplanen
Udpegning af repræsentant til arbejdsgruppe vedr. Brohøj
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19 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
Orientering v/formanden:




Årsmødet i Det Centrale Handicapråd er udsat på ubestemt tid.
Arrangement vedrørende fundraising på Frivillighedscentret.
Paraløbet er udsat til september 2018. Der arbejdes i øjeblikket
på noget reklamemateriale for løbet.

Sagsfremstilling
Orientering v/formand Ole Gjermandsen.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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20 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
Orientering fra udvalg og centre - herunder:



Direktør Pernille Kjeldgård er stoppet.
Kommunalt topmøde, hvor et af emnerne er mental sundhed. Vi
skal, som Kommune, blive bedre på dette område.

I forbindelse med ovennævnte punkt 2 drøftede Handicaprådet Brohøj
og den ansøgning, som er sendt til godkendelse i Socialtilsyn Øst. Rådets medlemmer blev opfordret til at tænke over målgrupper og sammensætning af beboere på stedet.
Sagsfremstilling
Orientering fra udvalg og centre.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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21 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
Handicaprådet, for så vidt angår medlemmerne i Danske Handicaporganisationer, ønsker at arbejde mod mere sammenhæng og flere tiltag for
kommunens handicappede borgere, eventuelt med udgangspunkt i allerede eksisterende arrangementer eller grupper. Rådet savner flere tiltag
på handicapidræt området, og medlemmerne overvejer at lave en
event.
Dansk Blindesamfund arbejder med tanken om at skabe nye netværk
via bl.a. fællesspisning.
Sagsfremstilling
På handicaprådsmødet den 26. februar blev det besluttet, at der ved
hvert møde skal være et punkt, hvor rådets arbejde og fokusområder
bliver drøftet.
Handicaprådet har besluttet, at man i den kommende periode bl.a. ønsker 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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22 Eventuelt
00.01.00-I00-3-18 – TineVNie
Beslutning
Handicaprådet efterspurgte et handicapskilt til plejecenterbussen. Tina
undersøger, om dette kan lade sig gøre.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Handicapråd
23. maj 2018
Side 25

