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84 Budgetforslag 2017 - version 1 i høring
27.15.00-K04-1-16 – HenWri
Resumé
Handicaprådet skal høres om Budgetforslag 2017.
Første version af budgetforslaget har været behandlet i fagudvalgene i
juni måned og Handicaprådet får nu mulighed for at kommentere budgetforslaget.
Budgetforslag 2017 fremsendes til høring.
Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen.
Orientering v/Henriette Wrietsch – herunder:
BU:



Forslag om nedskæring på specialklasser i skoler - iværksættes
efter sommerferie grundet faldende børnetal.
Forslag på dagpasningsområde – blev ikke blevet anbefalet.
Handicaprådet havde en drøftelse om lukkedage på daginstitutioner.

NFK:


Reduktion – biblioteker – blev ikke anbefalet.

PTU:


Handicaprådet pointerede vigtigheden i, at der tænkes tilgængelighed for handicappede.

SSU:






Rengøring på plejeboliger og servicearealer - reduktion på 10 %.
Dagcenter - reduktion af serviceniveau.
Træningstilbud til gigtpatienter - forebygge indlæggelser. Handicaprådet havde en drøftelse af tilbuddet.
Retænkning af dagtilbud efter § 85.
Servicelovens § 79. Handicaprådet drøftede forslag til ændringer
af tildelingskriterierne.

Efter ovennævnte gennemgang og drøftelse besluttede Handicaprådet
følgende høringssvar til budgetforslag 2017 - version 1:
I forhold til PTU´s budgetforslag opfordrer Handicaprådet til, at der altid
bliver tænkt tilgængelighed for handicappede ind i budgetterne.
Handicaprådet er positive over, at forslaget om flere lukkedage ikke er
blevet anbefalet af BU, da Handicaprådet er bekymret for, at for mange
lukkedage kan vanskeliggøre hverdagen for familier med handicappe-
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de børn i et sådant omfang, at familierne fravælger Stevns Kommune
som bopælskommune.
Handicaprådet er positive over, at BU tilpasser budgetterne i forhold til
specialklasser grundet det faldende børnetal.
Til SSU´s budgetforslag har Handicaprådet en bekymring i forhold til
forslaget om at reducere rengøringen i plejeboliger og servicearealer
med 10 % og forslaget om robotstøvsugere. Handicaprådet har besluttet
at afvente resultatet af forsøget med robotstøvsugere.
I forhold til forslaget om reduktion af serviceniveau i dagcentre er det
positivt, at der åbnes op for, at ældre kan spise med på plejecentrene.
Forslag om træningstilbud til gigtpatienter. Handicaprådet stiller
spørgsmålstegn ved, om borgeren vil deltage, når træningen skal foregå
i et fitnesscenter, hvor borgeren selv skal afholde udgiften til medlemskabet.
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte den 20. april 2016 den økonomiske politik
og budgetproces 2017.
Den økonomiske politik
Den økonomiske politik for 2017-2020 indeholder følgende målepunkter:
1. En økonomiaftale mellem KL og regeringen forventes overholdt.
2. Der skal være overskud på strukturel balance, som er tilstrækkelig til anlæg og som "stødpude" til likviditeten.
3. Niveau for anlægsrammen fastsættes under hensyntagen til et realistisk
ambitionsniveau, kommunens økonomi, samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring.
4. Likviditeten anbefales på minimum gns. 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.
5. Gældens størrelse og låneoptagelse vurderes i forbindelse med budgettet.
Der udarbejdes Balancekatalog til budget 2017-2020. Balancekataloget skal indeholde budgetforbedringer/spareforslag for omprioriteringsbidrag (2017-2019) på ialt
ca. 30 mio. kr. med fuld udmøntning i 2019.
Budgetproces
Ifølge tidsplanen skal fagudvalgene fremsende budgetforslag for 2017 og overslagsårene 2018-2020 til Økonomiudvalget. Budgetforslaget indgår derefter i en samlet
version 1, som omdeles medio juli 2016 og præsenteres for KB ultimo august 2016.
Budgetforslaget revurderes i august måned på baggrund af budgetopfølgning 2, pr.
31. maj 2016, Økonomiaftalen mellem KL og regeringen sam lov- og cirkulæreprogrammet.
Følgende ændringer indarbejdes i version 1:



Overførselsudgifter
Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau

Stevns Kommune
Handicapråd
30. juni 2016
Side 136



Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

Følgende ændringer indarbejdes ikke i version 1, men synliggøres til brug for prioriteringer:





Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
Afledt drift til nye anlæg
Balancekatalog
Ønsker til nye anlæg

MED-udvalg, Handicapråd og Ældreråd orienteres om det foreliggende Budgetforslag 2017 og Balancekatalog i juni måned 2016.
Økonomi
Kommunalbestyrelsen skal godkende budgettet for det kommende år senest 15.
oktober.















Bilag
Ændringer udover vedtaget service B2017 - ØU - med beslutning
Balanceforslag B2017 - ØU - med beslutning
Anlæg B2017 - ØU med beslutning
Balanceforslag B2017 - PTU med beslutning
Anlæg B2017 - PTU med beslutning
Afledt drift B2017 - PTU med beslutning
NFK Balancekatalog Budget 2017 med beslutninger 14.06.16
NFK Anlæg Budget 2017 med beslutninger 14.06.16
Udover vedtaget service
Balancekatalog
6 - BU 07.06.16 - PDF - Anlæg m. beslutninger
Balancekatalog - opdateret til SSU 20.6.16
Anlæg - opdateret til SSU 20.6.16
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85 Siden sidst v/formand Inge Lise Pedersen
27.15.04-G00-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen.
Evaluering af dialogmødet med SSU den 22. juni 2016. Handicaprådet
savnede teleslynge og højtalere ved arrangementet.
Handicaprådets indstillinger af nye medlemmer og suppleanter er nu
godkendt i SSU og KB.
Sagsfremstilling
Orientering v/formand Inge Lise Pedersen.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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86 Orientering fra udvalg og centre
27.15.04-G00-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen.
Orientering fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk:





Besparelser - stadig et område som tager meget tid og kræver
stor opmærksomhed.
Ny plejecenterstruktur - se punkt 87.
Godkendelse af Stevns Kommunes Værdighedspolitik. Værdighedspolitikken er nu offentliggjort og lagt på kommunens hjemmeside.
Rehabilitering bliver et område, der fremadrettet vil blive en del
fokus på. Der er planer om kompetanceløft blandt medarbejderne
i løbet af efteråret.

Sagsfremstilling
Orientering fra udvalg og centre.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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87 Ny pleje- og rehabiliteringscenter struktur
27.15.04-G00-1-15 – TineVNie
Resumé
På SSU´s møde den 8. juni 2016 godkendte udvalget 7 forslag til brug
for videre politisk behandling omkring ny pleje- og rehabiliteringscenter
struktur.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

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






Tina er i øjeblikket i gang med at orienterer om planerne på plejecentrene.
Der afholdes borgermøder den 24. august 2016 på Sundheds- og
Frivillighedscentret og den 25. august 2016 på Rådhuset.
Bruger- og pårørenderådene vil blive orienteret til efteråret.
Overvejelser om at skabe Stevns Kommunes eget tilbud til borgere med handicap, da disse pladser i øjeblikket købes uden for
kommunen.
Et af formålene med forslagene er at få specialiseret personale til
forskellige grupper. F.eks. borgere med demens, hjerneskader og
udviklingshæmmede.

Handicaprådet ser positivt på idéerne.
Sagsfremstilling
Med udgangspunkt i en analyserapport udarbejdet af forvaltningen,
godkendte SSU på mødet den 8. juni 2016 7 anbefalinger til ændringer
af anvendelsen af de eksisterende plejecentre og etablering af rehabiliteringscenter.
Sundhed & Omsorg indstillede til, at der arbejdes videre med konkretisering og konsekvenser af de 7 anbefalinger. Indholdet lægges ud til
åben debat, hvorefter der indledes en dialog og høringsproces omkring
indholdet.
Handicaprådet vil på dette møde blive orienteret om processen, og har
derefter mulighed for at drøfte sagen.
Økonomi
Der er endnu ikke beregnet økonomiske effekter af de enkelte forslag.



Bilag
Bilag 3 til analyserapport Tilgængelighedsanalyse
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Bilag 2 til analyserapport Dækningsgrader
Bilag 1 til analyserapport Matrikelkort
Pleje- og rehabiliteringscentre - overvejelser juni 2016
Dagsordenspunkt Ny pleje- og rehabiliteringscenter struktur
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88 § 79 Serviceloven - ændring af tildelingskriterier - høring
27.15.04-G00-1-15 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet skal afgive høringssvar omkring de af SSU godkendte
forslag til ændringer af retningslinjer/kriterier for tildeling af midler efter
Serviceloven § 79.
Indstilling
Center for Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at:


Afgive høringssvar om forslag til ændringer af retningslinjer/kriterier for tildeling af midler efter Servicelovens § 79.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen.
Tina Mørk gav en orientering om forløbet indtil nu, og om hvorfor der er
fremlagt forslag om ændrede kriterier for tilskud via Servicelovens § 79.
En af grundene er bl.a., at SSU ønskede at undersøge, hvorvidt det var
muligt at udelukke foreninger fra at modtage tilskud via § 79, hvis denne forening allerede får tilskud via andre tilskudsordninger som f.eks.
Servicelovens § 18 eller Folkeoplysningsloven.
Handicaprådet havde en drøftelse af forslagene til de ændrede kriterier,
og SSU´s anbefaling om, at § 79 puljen fremadrettet fordeles ligeligt
mellem Ældreråd og Handicapråd. Efter drøftelsen blev Handicaprådet
enige om følgende høringssvar:
Punkt 2 - underpunkt 1: Handicaprådet ønsker ordlyden "aktiviteter der
på anden vis modtager støtte fra Stevns Kommune" slettet, da rådet er
bekymret for enkelte foreningers fortsatte eksistens. Handicaprådet er
bekendt med foreninger, som vil have mere end svært ved at fortsætte,
hvis muligheden for at modtage tilskud fra flere forskellige ordninger
bortfalder.
Punkt 2 - underpunkt 5: Handicaprådet ønsker ordlyden "Udgifter til
transport og busleje" slettet. Hvis foreninger i Handicaprådets regi ikke
har mulighed for at betale transport og busleje med tilskudsmidler, er
det for nogle foreninger ikke muligt at tage på udflugter. Årsagen er, at
busleje for handicapforeninger er dyrere end ikke handicapforeninger,
da man er nødt til at leje busser med lift.
Ellers ingen bemærkninger til forslagene.
Sagsfremstilling
På SSU´s møde den 20. juni 2016 godkendte udvalget en række forslag
til ændringer af retningslinjerne/kriterierne for tildeling af midler efter
Servicelovens § 79.

Stevns Kommune
Handicapråd
30. juni 2016
Side 142

Handicaprådet skal på dette møde afgive høringssvar omkring dette.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.






Bilag
Retningslinjer § 79 - Ældreråd
Retningslinjer § 79 - Handicapråd
Vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 - retsinformation.dk
Dagsordenspunkt § 79 - ændring af kriterier
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89 Løb for handicappede
27.15.04-G00-1-15 – TineVNie
Resumé
Inge Lise Pedersen har siden sidst modtaget henvendelse fra Landsforeningen LEV om, at de og en medarrangør fra Tøserunden gerne vil deltage i et planlægningsmøde.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:



Drøfte løbet for handicappede.
Forberede planlægningsmøde den 24. august 2016.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen.
Følgende blev besluttet i forhold til afholdelse af planlægningsmøde:
Mødet ønskes afholdt den 17. august 2016 kl. 16.00.
Tine booker kantinen på Sundheds- og Frivillighedscentret, inviterer Frivillighedskoordinator Lena Bjerrum Bach og laver udkast til annonce i
Stevnsbladet, SN.dk og Frivillighedscentrets opslagstavle/hjemmeside.
Inge Lise kontakter handelsstandsforening.

Sagsfremstilling
Den 24. august 2016 kl. 14.00 afholdes der planlægningsmøde omkring
løb for handicappede. Udover Handicaprådet vil der bl.a. være repræsentanter fra Tøserunden og Landsforeningen LEV.
Handicaprådet skal på dette møde drøfte, hvad de har af idéer og ønsker til arrangementet og forberede planlægningsmødet den 24. august
2016.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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90 Eventuelt
27.15.04-G00-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen.
Ikke noget under eventuelt.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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