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113 Siden sidst v/formand Inge Lise Pedersen
00.01.00-I00-4-17 – TineVNie
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk og Steen S. Hansen.
Siden sidst v/Inge Lise Pedersen:





Som opfølgning på forløbet vedr. § 79 har Inge Lise undersøgt
kriterierne i Faxe kommune, som har andre retningslinjer end
Stevns Kommune.
Faxe Kommune afholder Foreningernes dag den 17. september
2017.
Arrangement om fundraising på SFC. For små foreninger, som
søger mindre beløb, er det rigtig svært. Fundraising fungerer
bedre for store foreninger.
Det første Paraløb Tour de Stevns blev afholdt søndag den 30.
april. Der var rigtig god mediedækning – bl.a. af TV-øst som fulgte med rundt på hele ruten. DH´s medlemmer savnede flere politikere ved arrangementet. Planen er at gentage arrangementet
igen samme tid og sted til næste år.

Sagsfremstilling
Orientering v/formand Inge Lise Pedersen.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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114 Budgetforslag 2018, version 1 - Høring
27.15.00-K04-1-17 – HenWri
Resumé
Handicaprådet skal høres om Budgetforslag 2018.
Første version af budgetforslaget har været behandlet i fagudvalgene i
maj måned, og Handicaprådet får nu mulighed for at kommentere budgetforslaget.
Økonomi indstiller til Handicaprådet, at:
1. Budgetforslag 2018 fremsendes til høring.
Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk og Steen S. Hansen.
Henriette Wrietsch orienterede om høringsforløbet og pointerede, at det
er tilladt at komme med kommentarer til budget 2018 frem til den 12.
oktober 2017.
Høringsmaterialet blev omdelt på mødet, hvorefter Henriette lavede en
gennemgang af de vigtigste områder i Handicaprådet´s regi.
Der var bl.a. gennemgang og drøftelse af:


Alle udvalg – budget 2018 – 2021 – ikke indarbejdede ændringer:
o Genoptræning/aktivitetsstigning på grund af hurtige udskrivelser fra sygehusene.
o Vedligeholdende træning i eget hjem. Til modtagere af
hjemmepleje.
o Visitation og hjælpemiddeldepot, hvor det er svært at følge
med på grund af de hurtige udskrivninger.



Balancekatalog – spareforslag:
o Fysisk træning – hjemmeboende. Investering, som på sigt
munder ud i besparelser.
o Robotstøvsuger, hvor der lægges op til, at borgeren selv sætter støvsugeren i gang og hjemmehjælperen tømmer pose og
renser filter.
o Rengøring hver 4. uge.
o § 79. En kan opgave og ikke en skal opgave for kommunerne.
o Familiehus – skæring i serviceniveau.
o Stevnsbussen. Drøftelse om handicappede bruger denne.
o Gentænkning af Hårlev Bibliotek. Drøftelse om tilgængelighed
og hvem der bruger Mødestedet.



Alle Udvalg – Anlægsforslag 2018 – 2021:
o For mange forslag i forhold til budget.
o Tilgængelighed vedr. etablering af legepladser.
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”Bogen kommer til ældre på Stevns”. Involverer det også
handicappede?
Renovering af fortove og kantsten – tilgængelighed. Drøftelse
om ledelinje fra stationen i Store Heddinge, som stopper ved
Torvet samt fodgængerovergang ved Aldi i Store Heddinge.
Renovering af elevatorer på Strøbyhjemmet og Birkehøj.
Den løbende proces omkring hele tiden at have det antal boliger, der er behov for, i forhold til handicappede borgere.

Det blev besluttet, at høringssvar, eventuelt i stikord, sendes til Handicaprådet´s sekretær, som sørger for at sende svaret videre til Henriette.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte den 28. februar 2017 den økonomiske politik.
Den økonomiske politik for 2018-2021 indeholder følgende målepunkter
(i uddrag):
1. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen forventes overholdt.
2. Der skal være overskud på strukturel balance, som er tilstrækkelig til dækning af "prioriterede" anlægsinvesteringer, og som
"stødpude" til likviditeten.
3. Niveauet for anlægsrammen fastsættes med afsæt i den samlede
anlægsramme for kommuner, jfr. økonomiaftalen, som er indgået mellem KL og regeringen, som for 2017 udgør 16,3 mia. kr.
Stevns Kommune andel heraf udgør ca. 64 mio. kr. Herudover
anbefales hensyntagen til den samlede økonomi, herunder størrelsen af de likvide aktiver.
4. Likviditeten anbefales på minimum en gennemsnits-likviditet på
ca. 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.
5. Gældens størrelse og låneoptagelse vurderes i forbindelse med
budgettet.
6. Der udarbejdes balancekatalog til budget 2018-2021 på ialt ca.
20 mio. kr. brutto. Økonomiaftalens moderniserings- og effektiviseringsprogram medfører årlige besparelser på ca. 4 mio. kr. I
forhold til behovet for prioriteringer i forbindelse med merudgifter
som følge af opdrift, demografi, lov- og cirkulæreprogrammer og
ændringer i øvrigt, tages afsæt i de gennemsnitlige udgifter hertil
for de seneste 3 år, som årligt har udgjort ca. 15 mio. kr. i alt,
og fordeles efter serviceudgifter pr. udvalg. Det anbefales derfor,
at der udarbejdes forslag til besparelser for ialt ca. 20 mio. kr.
med henblik på efterfølgende politisk prioritering af de fremlagte
forslag, i forhold til det nødvendige og/eller politisk ønskede niveau.
7. Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora.
Følgende ændringer indarbejdes i version 1:




Overførselsudgifter
Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
Ændringer som følge af demografisk udgiftspres.
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Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men synliggøres
til brug for prioriteringer:






Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
Lov- og cirkulære-ændringer
Afledt drift til nye anlæg
Balancekatalog
Ønsker til nye anlæg

Overordnet tidsplan for budget 2018-2021:
19. maj - 7. juni 2017: Høringsperiode
9.-10. juni 2017: KB afholder budgetseminar og drøfter budgetforslag,
balancekatalog samt forslag fra Café-møder og høringssvar
August måned 2017: Budgetforslaget revurderes teknisk / administrativt, og behandles i fagudvalgene
7. september 2017: KB 1. behandling af budgetforslag 2018-2021
12. oktober 2017: KB 2. behandling og endelig vedtagelse af Budgetforslag 2018-2021
Bilag omdeles og gennemgås på mødet - ifølge aftale med formanden.
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115 Belægning på Rådhuspladsen
82.11.00-P00-1-17 – TineVNie
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Drøfte brostensbelægningen og de dårlige adgangsforhold på
Rådhuspladsen.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk og Steen S. Hansen.
Handicaprådet, for så vidt angår medlemmerne i Danske Handicaporganisationer (DH), har sammen med Ældrerådet sendt en fælles skrivelse
til Steen S. Hansen, hvor de beskriver problematikken omkring adgangsforholdene/belægningen på Rådhuspladsen, som bestemt ikke er
ældre- og handicapvenlig.
Rådene har endnu ikke modtaget svar på henvendelsen.
Der blev spurgt ind til, om de seneste ændringer på Rådhuspladsen har
gjort det bedre. Men det er ikke DH-medlemmernes opfattelse.
Sagsfremstilling
Handicaprådet skal drøfte problematikken omkring brostensbelægningen
på Rådhuspladsen, som vanskeliggør adgangsforholdene til Rådhuset for
dårligt gående og handicappede.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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116 Ny pleje- og rehabiliteringsstruktur
03.01.04-A00-1-16 – TineVNie
Resumé
Orientering om ny pleje- og rehabiliteringsstruktur.
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk og Steen S. Hansen.
Ifølge medlemmerne fra Danske Handicaporganisationer (DH) er der en
del rygter omkring plejecenterplanen, hvilket gør det svært at skelne
rigtigt og forkert. Alle blev opfordret til at melde tilbage til politikkerne
eller administrationen, hvis man hører rygter, da dette er den eneste
måde at få be- eller afkræftet disse.
John Dalsgaard fortalte:



At der bevares 2 x 12 somatiske pladser på Stevnshøj frem til
2024, og at der ellers ingen ændringer er i planen.
Det fremadrettede arbejde ligger i, at hele grundplanen kommer i
gang i den hastighed og det omfang, som det giver mening, så
arbejdet med planen ikke forsinkes.

Handicaprådet havde drøftelser om:




Vigtigheden i ikke at tale tingene ned men op.
Brohøj, som indretningsmæssigt egner sig rigtig godt til botilbud
for handicappede borgere, f.eks. borgere med senhjerneskade.
Fordelen ved dette er, at borgerne ikke sendes ud af kommunen.
Tilbud om bolig hvor borgeren får den bedst mulige behandling af
specialiseret personale kontra tilbud om bolig i borgerens egen
by eller nærområde.

Sagsfremstilling
Den 15. marts 2017 bad SSU administrationen om at komme med et
justeret forslag til Ny Plejecenterplan. Plejecenterplanen blev oprindeligt
vedtaget i SSU den 8. juni 2016, og i KB den 8. september 2016.
Administrationen har derfor udarbejdet et nyt forslag på baggrund af de
løbende drøftelser i SSU samt på baggrund af temadrøftelse i KB den 2.
marts 2017. Dette forslag er blevet behandlet i SSU den 18. april og i
KB den 27. april 2017.
Handicaprådet vil på dette møde blive orienteret om den politiske behandling og efterfølgende plan.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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Bilag
Dagsordenspunkt: Ny pleje- og rehabiliteringscenter struktur - beslutning behandlet på mødet 27. april 2017 kl. 16:30 (Frøslev Forsamlingshus, Frøslev Bygade 8, 4660 Store Heddinge) i Kommunalbes.docx
Forslag til tidsplan
Kapacitetsudvikling plejecenterpladser
Sagsfremstilling plejecenterstruktur SSU 17 august

Stevns Kommune
Handicapråd
30. maj 2017
Side 181

117 Ankestyrelsens afgørelser på social- og
beskæftigelsesområdet 2014-16
27.00.00-P05-1-17 – TineVNie
Resumé
Orientering om Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2014 - 2016.
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk og Steen S. Hansen.
Orientering v/Tina Mørk:




Stevns Kommune har få sager.
Væksten på SSU sager, hvor nogle af de hjemviste sager der skal
træffes en ny afklaring omkring, bl.a. drejer sig om at skaffe en
ny erklæring fra lægen.
Nogle af sagerne er meget komplicerede og anderledes end vanligt, da sagerne er "omvendte", da det drejer sig om flytning fra
et tilbud og tilbage i egen bolig.

Handicaprådet drøftede sagerne, som bl.a. også er med til at give os,
som kommune, en vigtig viden, vi lære noget af.
Sagsfremstilling
Handicaprådet vil på dette møde blive orienteret om Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet for 2014 - 2016. Sagen
var på SSU´s dagsorden den 18. april 2017. Dagsordenspunktet og bilagene er vedhæftet denne sag.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.







Bilag
Ankestyrelsens afgørelser på social-og beskæftigelsesområdet år 201416
Ankestatistik 2016 - Stevns Kommune, Ankestyrelsens statistikker, 15.
marts 2017
Svar fra centrene.pdf
Notat fra Sundhed & Omsorg, 23 marts 2017
Dagsordenspunkt: Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet år 2014-16 behandlet på mødet 18. april 2017 kl. 15:00
(Mødelokale 1) i Social- og Sundhedsudvalget (2017).docx
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118 Rygestop tilbud
81.34.05-G00-1-17 – TineVNie
Resumé
Orientering om rygestop tilbud.
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk og Steen S. Hansen.
Tina Mørk orienterede om det nye rygestoptilbud, som er et projekt for
storrygere. Deltagerne vil under forløbet få udleveret rygestopmedicin.
Tilbuddet er til alle.
I denne forbindelse opfordres Handicaprådet til at udbrede kendskabet
til tilbuddet i deres netværk, da det nogle gange kan være svært, at få
borgere med et handicap med i forløbene.
Efter orienteringen havde rådet en drøftelse om de øvrige rygestoptilbud
– herunder "Rygestop og motion".

Sagsfremstilling
Handicaprådet vil på dette møde blive orienteret om pilotprojektet Rygestop med udlevering af rygestopmedicin. Sagen var på SSU´s dagsorden den 17. maj 2017. Dagsordenspunktet og bilaget er vedhæftet denne sag.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.




Bilag
Ansøgning til Lægemiddelstyrelsen - § 67
Dagsordenspunkt fra SSU den 17. maj 2017 - Rygestop tilbud
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119 Orientering fra udvalg og centre
00.01.00-I00-4-17 – TineVNie
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk og Steen S. Hansen.
John Dalsgaard fortalte, at der er travlt på grund af den nye økonomiproces, og at SSU fortsat arbejder meget konstruktivt.
Tina Mørk fortalte:






at der i øjeblikket søges puljer til bl.a. demensvenlig indretning
på Hotherhaven og etablering af køkkener på plejecentrene.
om rehabilitering i hjemmeplejen – hvor der arbejdes på tværs af
faggrupper.
om ny organisering i Sundhed & Omsorg, hvor Tina fortsat er
chef for hele Myndighed, med Karina Bernth som gruppeleder for
Visitation, Ældre og Hjælpemidler og Annegerd Grimsbo BirkSørensen som gruppeleder for Voksen-Handicap.
Jakob Bigum Lundberg har fået nyt job.

Sagsfremstilling
Orientering fra udvalg og centre.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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120 Eventuelt
00.01.00-I00-4-17 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk og Steen S. Hansen.
John Dalsgaard Jensen pointerede, at Handicaprådet´s medlemmer altid
kan kontakte ham, hvis de har spørgsmål eller sager, som skal videre til
politikkerne.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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