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Henning Urban Dam Nielsen (A)
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Side

1 Konstituering
00.22.04-A30-3-17 – TineVNie
Resumé
Konstituering.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Konstituere sig med formand og næstformand.

Beslutning
Afbud fra: Jakob Panton Kristiansen og Inge Lise Pedersen.
Deltog ikke: Philip G. Nielsen.
Handicaprådet valgte:



Ole Gjermandsen som formand.
Mogens Haugaard Nielsen som næstformand.

Sagsfremstilling
Ifølge vedtægt for Stevns Kommunes Handicapråd skal Handicaprådet
vælge sin formand og næstformand blandt medlemmerne i rådet. Disse
to poster udgør både en repræsentant fra kommunen og en repræsentant fra Danske Handicaporganisationer (DH).
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Handicaprådets vedtægter
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2 Handicaprådets vedtægter - revidering
27.69.48-P24-1-18 – TineVNie
Resumé
Revidering af Handicaprådets vedtægter.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


revidere rådets vedtægter.

Beslutning
Afbud fra: Jakob Panton Kristiansen og Inge Lise Pedersen.
Deltog ikke: Philip G. Nielsen.
Handicaprådet godkendte vedtægt for Stevns Kommunes Handicapråd,
revideret i marts 2014, uden ændringer.
Sagsfremstilling
Handicaprådet skal revidere rådets vedtægter.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Handicaprådets vedtægter
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3 Handicaprådets forretningsorden - revidering
27.69.48-P24-1-18 – TineVNie
Resumé
Revidering af Handicaprådets forretningsorden.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Revidere rådets forretningsorden.

Beslutning
Afbud fra: Jakob Panton Kristiansen og Inge Lise Pedersen.
Deltog ikke: Philip G. Nielsen.
Handicaprådet havde følgende ændring til forretningsordenens § 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".
Sagsfremstilling
Handicaprådet skal revidere rådets forretningsorden.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Forretningsorden for Handicaprådet i Stevns Kommune
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4 Handicaprådets årsberetning 2017
27.69.48-K07-1-17 – TineVNie
Resumé
Handicaprådets årsberetning 2017.
Indstilling
Sundhed & Omsorg indstiller til KB, via SSU og Handicaprådet, at:


Handicaprådets årsberetning 2017 tages til efterretning.

Beslutning
Afbud fra: Jakob Panton Kristiansen og Inge Lise Pedersen.
Deltog ikke: Philip G. Nielsen.
Handicaprådet godkendte årsberetningen fra 2017 uden yderligere
kommentarer.
Sagsfremstilling
Administrationen har udarbejdet Handicaprådets årsberetning for 2017.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Handicaprådets årsberetning 2017
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5 Handicaprådets arbejde
27.69.48-A00-1-18 – TineVNie
Resumé
Orientering og drøftelse af Handicaprådets arbejde.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:



Orienteringen tages til efterretning.
Drøfte rådets fremadrettede arbejde.

Beslutning
Afbud fra: Jakob Panton Kristiansen og Inge Lise Pedersen.
Deltog ikke: Philip G. Nielsen.
Forud for dette møde havde Handicaprådet fået tilsendt et velkomstbrev
fra Det Centrale Handicapråd, som bl.a. afholder årskonferencer og udsender mails, med idéer og inspiration til rådets arbejde.
Følgende temaer blev foreslået til det kommende arbejde i Handicaprådet: Unge og handicap samt handicappede og aktiviteter.
Rådet var enige, i at der skal arbejdes på at synliggøre Handicaprådet
og arbejdet omkring handicapområdet generelt. Dette skal gøres via
læserbreve og artikler i dagspressen, events og arrangementer med
bred interesse samt synliggørelse af foreningslivet i kommunen.
Handicaprådet vil arbejde på, at flere unge bliver aktive indenfor handicapområdet samt kigge nærmere på foreningslivet. Der skal blandt andet etableres bedre kontakt til netværk og bagland.
Et fokusområde vil også være etablering af et botilbud på Brohøj. Planen
er, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som Handicaprådet skal
være repræsenteret.
DH er i gang med at planlægge dette års Paraløb, som forventes afholdt
den 6. maj.
DH indstiller Aksel Karlshøj Jensen (Diabetesforening) som suppleant i
Handicaprådet.
Det blev besluttet, at følgende punkter skal være fast på dagsordenen til
de kommende handicaprådsmøder:





Godkendelse af dagsorden.
Siden sidst v/formanden.
Orientering fra udvalg og centre.
Handicaprådets arbejde - opfølgning.
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Derudover skal der løbende være et punkt om tilgængelighed.
Handicaprådet besluttede, at rådets medlemmer, fra referatet er modtaget, har 8 dage til at komme med rettelser. Efter fristen på 8 dage offentliggøres referatet på stevns.dk.
Sagsfremstilling
I Retssikkerhedslovens § 37 a står der bl.a., at Handicaprådet rådgiver
Kommunalbestyrelsen (KB) i handicappolitiske spørgsmål og formidler
synspunkter mellem borgerne og KB om lokalpolitiske spørgsmål, der
vedrører mennesker med handicap.
Herudover kan Handicaprådet tage spørgsmål af mere generel karakter
op til drøftelse og komme med forslag til initiativer.
Med udgangspunkt i årsberetningen for 2017 drøftes Handicaprådets
fremadrettede arbejde, herunder også faste punkter til kommende
dagsordener og eventuelle fokusområder.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.




Bilag
Retssikkerhedsloven § 37 a
Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale
område
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6 Kørsel og diæter
81.14.01-G00-1-18 – TineVNie
Resumé
Orientering om kørsel og diæter.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Afbud fra: Jakob Panton Kristiansen og Inge Lise Pedersen.
Deltog ikke: Philip G. Nielsen.
Handicaprådet, for så vidt angår medlemmerne indstillet af DH Stevns,
modtager i forbindelse med handicaprådsmøder diæter og kørselsgodtgørelse efter taksterne i Stevns Kommunes Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse.
Ønsker et medlem at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i stedet for diæt, skal der gives besked om dette til rådets sekretær.
Sagsfremstilling
Orientering om Stevns Kommunes regler for udbetaling af diæter og
kørselsgodtgørelse.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Diætregulativ 2018
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7 Tildeling af § 79 midler
27.35.08-A30-1-18 – TineVNie
Resumé
Orientering om tildeling af tilskud til forebyggende foranstaltninger efter
Servicelovens § 79.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Afbud fra: Jakob Panton Kristiansen og Inge Lise Pedersen.
Deltog ikke: Philip G. Nielsen.
Orienteringen blev taget til efterretning.
Handicaprådet besluttede, at administrationen fortsat udarbejder forslag
til fordeling af rådets andel af § 79 puljen. Efter rådets godkendelse af
dette udkast, sendes sagen videre til godkendelse i SSU.
Sagsfremstilling
Der er i Stevns Kommunes budget afsat midler til uddeling af tilskud til
aktiverende foranstaltninger efter Servicelovens § 79 (168.000 kr. i
2018). Det er politisk besluttet, at puljen fordeles med 75 % til ældreforeninger og 25 % til handicapforeninger.
Beløbet til handicapforeninger administreres af Handicaprådet.
Der er en årlig ansøgningsproces i september/oktober.
På baggrund af de indkomne ansøgninger, udarbejder administrationen
et forslag til fordeling af Handicaprådets pulje. Dette forslag godkendes
af Handicaprådet, hvorefter sagen sendes til godkendelse i SSU.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Retningslinjer for tildeling af tilskud efter Servicelovens § 79 - 2017
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8 Indstillingsudvalg vedr. Frivilligt Socialt arbejde - § 18 - udpegning
27.15.12-A30-2-17 – TineVNie
Resumé
Udpegning af 1 medlem til Indstillingsudvalget vedrørende tilskud til
frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Udpege 1 medlem til Indstillingsudvalget vedrørende tilskud til
frivilligt socialt arbejde for perioden 2018 - 2021.

Beslutning
Afbud fra: Jakob Panton Kristiansen og Inge Lise Pedersen.
Deltog ikke: Philip G. Nielsen.
Handicaprådet valgte Ole Gjermandsen som repræsentant i § 18 Indstillingsudvalget for perioden 2018 - 2021.
Sagsfremstilling
Handicaprådet skal i henhold til Stevns Kommunes Frivillighedspolitik
vælge 1 af rådets medlemmer til at indtræde i Indstillingsudvalget. Indstillingsudvalget skal fremkomme med indstilling til SSU om fordeling af
tilskudsmidlerne til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Der
afholdes 1 årligt møde af ca. 3 timers varighed, som regel ultimo oktober/primo november. Alle indkomne ansøgninger bliver fremsendt forud
for mødet, så det er muligt at forberede forslag til indstilling.
Ud over 1 medlem fra Handicaprådet, skal Indstillingsudvalget bestå af:




2 medlemmer fra SSU.
1 medlem fra Ældrerådet.
1 medlem fra det øvrige frivillighedsområde.

I henhold til Frivillighedspolitikken kan frivillige foreninger, organisationer og enkeltpersoner ansøge om tilskud én gang årligt (septemberoktober) med udbetaling det efterfølgende år.
I 2018 er puljen som uddeles kr. 304.000.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde - 2018
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9 Trafiksikkerhedsråd - udpegning
05.13.00-A30-1-18 – TineVNie
Resumé
Valg af repræsentant til Stevns Kommunes Trafiksikkerhedsråd for perioden 2018 - 2021.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Vælge 1 repræsentant til Stevns Kommunes Trafiksikkerhedsråd
for perioden 2018 - 2021.

Beslutning
Afbud fra: Jakob Panton Kristiansen og Inge Lise Pedersen.
Deltog ikke: Philip G. Nielsen.
Handicaprådet valgte Inge Lise Pedersen som repræsentant i Stevns
Kommunes Trafiksikkerhedsråd for perioden 2018 - 2021.
Sagsfremstilling
Trafiksikkerhedsrådet arbejder med at styrke trafiksikkerheden i Stevns
Kommune via den brede dialog og samarbejdet imellem de mange aktører i lokalsamfundet. Trafiksikkerhedsrådet er alene rådgivende overfor
PTU.
Der afholdes 2 årlige møder, af ca. 2 timers varighed.
Handicaprådet skal udpege 1 repræsentant til Trafiksikkerhedsrådet for
perioden 2018 - 2021.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Kommissorium Trafiksikkerhedsråd
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10 Handicappris 2017 - evaluering
00.05.07-A00-1-16 – TineVNie
Resumé
Evaluering af Handicappris 2017.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Evaluere arrangementet i forbindelse med uddeling af Handicapprisen 2017.

Beslutning
Afbud fra: Jakob Panton Kristiansen og Inge Lise Pedersen.
Deltog ikke: Philip G. Nielsen.
De handicaprådsmedlemmer, som deltog i planlægning og afholdelse af
sidste års arrangement den 11. december 2017, var enige i, at det forløb godt, og at der fortsat skal være fokus på at udbrede kendskabet til
Handicapprisen, også via pressen.
Der blev fremsat et forslag om, at uddele Handicapprisen ved det samme arrangement som Stevnsprisen, da det vil give større bevågenhed.
Handicaprådet, for så vidt angår medlemmer i DH-regi, ønsker at fastholde handicappris uddelingen som et særskilt arrangement. Begrundelsen er, at de gode foredrag, der har været ved arrangementerne, vil
drukne. Samtidig vil det blive svært at finde foredragsholdere til så stort
et arrangement.
Derfor blev det besluttet, at Handicapprisen 2018 skal uddeles den 3.
december, da det er FN´s internationale handicapdag.
Sagsfremstilling
Handicaprådet skal evaluere arrangementet, hvor Handicapprisen 2017
blev uddelt.
Arrangementet fandt sted den 11. december 2017 kl. 18.00 i caféen på
Sundheds- og Frivillighedscentret.
Prismodtageren var Stevns Lydavis. Begrundelsen for valget af prismodtager var, at det lykkedes at etablere en lydavis, som gør, at blinde,
svagtseende og ordblinde nu hver uge har mulighed for at modtage nyheder fra Stevnsbladet.
Efter velkomst ved Inge Lise Pedersen og et let traktement var der et
foredrag. Foredragsholder var Hans Erik Olsen, som fortalte om sit liv
som blind. Aftenen sluttede med prisoverrækkelsen.
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Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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11 Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for
personer med handicap
27.15.00-G00-1-18 – TineVNie
Resumé
Drøftelse af Socialstyrelsens nye pjece og webtema vedrørende "Nye
veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med Handicap".
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Drøfte pjece og tema vedrørende "Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap".

Beslutning
Afbud fra: Jakob Panton Kristiansen og Inge Lise Pedersen.
Deltog ikke: Philip G. Nielsen.
Handicaprådet drøftede skel mellem handicappede og ikke handicappede.
Der blev fremsat et forslag om at tage udgangspunkt i allerede eksisterende aktiviteter/events og derefter arbejde med en udvidelse af disse
arrangementer, så handicappede får bedre mulighed for at deltage.
Synlighed omkring tiltag og aktiviteter blev endnu engang pointeret som
et vigtigt fokusområde for Handicaprådets videre arbejde.
Sagsfremstilling
I forbindelse med satspuljeprojektet "Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap" har Socialstyrelsen lavet en pjece og et
webtema, hvor der kan læses om over 30 projekter, som baner nye veje
til inklusion for mennesker med handicap. Projekterne handler om alt
inden for brug af frivillige og aktiviteter indenfor kultur, friluftsliv eller
ferieture.
Handicaprådet skal på dette møde drøfte pjece og webtema.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.




Bilag
Følgebrev til udsendelse af pjece
Nye veje - Socialstyrelsen - pjece
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12 Mødeplan 2018
00.01.00-P00-1-16 – TineVNie
Resumé
Mødeplan 2018.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Fastsætte mødedato og tid for rådets møder i 2018.

Beslutning
Afbud fra: Jakob Panton Kristiansen og Inge Lise Pedersen.
Deltog ikke: Philip G. Nielsen.
Handicaprådet besluttede, at kommende møder skal afholdes torsdage
kl. 16.
Rådets sekretær sender mødeindkaldelser ud.
Sagsfremstilling
Handicaprådet skal fastsætte mødedato og tid for rådets møder i 2018.
På baggrund af Handicaprådets årshjul foreslår administrationen, at møderne afholdes som følger:
Ultimo maj:


Budget 2019 - høring.

Medio august:



Servicelovens § 79 - godkendelse af proces 2019.
Handicappris 2018 - forberede proces.

Primo november:




Servicelovens § 79 - godkendelse af indstillinger.
Handicappris 2018 - finde prismodtager og forberede arrangement.
Mødeplan 2019.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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13 Eventuelt
00.01.00-I00-3-18 – TineVNie
Beslutning
Afbud fra: Jakob Panton Kristiansen og Inge Lise Pedersen.
Deltog ikke: Philip G. Nielsen.
DH´s medlemmer fremsatte ønske om involvering i processen omkring
det kommende besøgscenter i Boesdal.
John Dalsgaard Jensen er i gang med opfølgning på tidligere sager vedrørende handicapparkering ved Apoteket og rundkørsel/fodgængerfelt
ved Jem & Fix.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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