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Side

68 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, Michael Dam og Steen S. Hansen
Orientering ved Inge Lise Pedersen - herunder:


Møde den 9. februar 2016 mellem Inge Lise Pedersen, Preben
Elstrøm, Tina Mørk (Centerchef Sundhed & Omsorg) og Tine V.
Nielsen (sekretær for Handicaprådet). På mødet blev bl.a. drøftet
Handicaprådets høringssvar i forbindelse med ledsagerudgifter kvalitetsstandarder (§ 108) og regnskaber i forbindelse med udbetaling af tilskud efter Servicelovens § 79 - indenfor Handicapområdet.



Poul Erik H. Petersen - direktør i Danske Handicaporganisationer
(DH) - går på pension. Ny direktør i DH bliver Lars Midtiby.



Årsmøde i Det Centrale Handicapråd den 2. februar 2016 på Nyborg Strand.
Inge Lise gav udtryk for, at Handicaprådet - for så vidt angår
medlemmerne fra DH - savnede deltagelse fra kommunens side.
Det havde været et rigtig godt møde med mange gode tiltag.
Blandt andet GAP analyse - en undersøgelse lavet af Det Centrale
Handicapråd - var meget tankevækkende. GAP analysen sættes
på dagsordenen til næste Handicaprådsmøde.

Sagsfremstilling
Nyt siden sidste Handicaprådsmøde den 19. november 2015 v/formand
Inge Lise Pedersen, herunder:


Kommunikation mellem Handicaprådet og kommunen.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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69 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, Michael Dam og Steen S. Hansen (kom kl.
16.10)
Orientering ved Tina Mørk - herunder:


Fælles dialogmøde mellem SSU og Handicaprådet, Ældrerådet og
Bruger-pårørende råd den 22. juni 2016 kl. 15.00 - 16.00. På
dette årligt tilbagevendende møde giver SSU en tidlig orientering
om budget 2017.



Den gode og positive aktivitet omkring handicappede/handicapforening på Frivillighedscentret.
I 2016 vil der blive arbejdet på at gøre Frivillighedscentret til en
forening. Planen er, at der skal søges om driftsmidler som forening i 2017.

Orientering ved John Dalsgaard Jensen:


Møde i Århus den 4. februar 2016 i forbindelse med Stevns
Kommunes deltagelse i Demensalliancen. Stevns Kommune havde på mødet lavet en god præsentation om vores tiltag på området. Derudover havde der været nogle gode debatter og drøftelser af forskellige problematikker fra plejecentrenes hverdag.

Sagsfremstilling
Orientering fra udvalg og centre.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Handicapråd
18. februar 2016
Side 110

70 Handicaprådets årsberetning 2015
27.15.04-G00-1-15 – TineVNie
Indstilling
Sundhed & Omsorg indstiller til KB, via SSU og Handicaprådet, at


Handicaprådets årsberetning 2015 tages til efterretning.

Beslutning
Handicaprådet tog årsberetningen til efterretning.
Årsberetningen sendes herefter videre til orientering i SSU.
Sagsfremstilling
Administrationen har udarbejdet Handicaprådets årsberetning 2015.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Handicaprådets Årsberetning 2015
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71 Evaluering af Handicappris 2015
27.15.04-G00-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at


evaluere arrangementet i forbindelse med uddeling af Handicapprisen 2015.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk og Michael Dam.
Solvej Jørgensen - modtager af Handicapprisen 2015 - og dennes familie
var glade for arrangementet.
Handicaprådet besluttede, med udgangspunkt i arrangementet den 10.
december 2015, følgende:


Fremadrettet skal der gøres mere ud af talen til prismodtageren så den bliver mere personlig. Det skal blandt andet gøres ved, at
hver især bliver bedre til fortælle, hvad man ved om prismodtageren. Kender Handicaprådet ikke prismodtageren, skal medlemmerne være mere opsøgende omkring informationer - f.eks.
kontakte den/dem som har indstillet vedkommende.



Handicaprådet ønsker ved prisuddelingen til december 2016 en
anden rækkefølge i programmet: Spisning, foredrag og prisoverrækkelse. Sådan har det været før - og flere syntes at det havde
fungeret bedre.



Omkring det praktiske var der også nogle ting omkring opsætning af teleslynge og mangel på tallerkener, som skal følges op
på næste gang.

John Dalsgaard Jensen meddelte, at han har en aftale med Stevnsbladet
om at sætte en skrivelse om Solvej Jørgensen og uddelingen af Handicapprisen 2015 i avisen.

Næste prisuddeling finder sted i december 2016. For at få så mange
indstillinger som muligt, besluttede Handicaprådet, at de vil prøve at
sætte mere fokus på Handicapprisen og hvor, hvem og hvornår der kan
indstilles kandidater. Dette vil man blandt andet gøre ved at sætte en
artikkel i Stevns Bladet.
Planlægning af næste runde omkring Handicapprisen sættes på dagsordenen på mødet den 1. september 2016.
Sagsfremstilling
Handicaprådet skal evaluere arrangementet, hvor Handicaprisen 2015
blev uddelt.
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Arrangementet fandt sted den 10. december 2015 på Sundheds- og Frivillighedscentret, hvor prismodtageren var Solvej Jørgensen. I indstillingen blev Solvej Jørgensen beskrevet som et hjælpsomt og engageret
menneske med "hjertet på rette sted", som trods sin halvsidige lammelse, gør rigtig meget for sine medmennesker.
Man startede med kaffe, the og chokolade kl. 19.00. Efter prisoverrækkelse og et foredrag om det at rejse som handicappet, blev der serveret
en let anretning, øl og vin, hvorefter arrangementet sluttede kl. 21.00.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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72 Mini Rehab-messe
27.15.04-G00-1-15 – TineVNie
Resumé
Da Foreningernes dag blev aflyst, besluttede Handicaprådet på deres
møde den 24. september 2015 at arbejde videre med projektet i fornyet
form.
Derfor har medlemmerne efterfølgende haft møde med Frivillighedskoordinator Lena Bjerrum Bach om udformningen af arrangementet.
Handicaprådet valgte, at aflyse et møde med Lena den 8. oktober 2015,
og udsætte det til det nye år. Grunden var, at Handicaprådet ville afvente den nye Centerchef for Sundhed & Omsorg, for at høre hendes mening om arrangementet.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at lave en konkret handlingsplan for mini
Rehab-messen, herunder:




Tidspunkt og sted for afholdelse af messen.
Hvem skal deltage?
Hvem gør hvad?

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk og Michael Dam.
Handicaprådet ønsker at afholde Mini Rehab-messe den 23.,24. og 25.
september 2016 i Hårlev Hallen.
Fredag skal bruges til opsætning, lørdag og søndag afholdes messen og
søndag eftermiddag ryddes op.
Emner til messen: Hjælpemidler, teknologi forskellige indslag/underholdning.
Det blev drøftet, hvad der kan gøres for at trække folk til messen - når
den afholdes over en weekend. Der var forslag fremme om at lave indslag/underholdning løbende - f.eks. servicehunde, kørestolsdans og foredrag.
Handicaprådet ønsker at inviterer bredt i andre kommuner, for at opnå
så mange besøgende som muligt.
Steen S. Hansen foreslog, at Frivillighedskoordinator Lena Bjerrum Bach
inddrages i planlægningen af messen.
Tina Mørk efterlyste en helt konkret plan - for at midler til messen kan
søges overført til 2016.
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Det blev besluttet at administrationen skal:



Undersøge om Hårlev Hallen er ledig på ovennævnte dato.
Finde ud af hvad kommunen kan byde ind med til messen - f.eks.
omkring genoptræning og hjælpemidler.

Inge Lise Pedersen, Preben Elstrøm og Ole Gjermandsen drøfter messen
med Danske Handicaporganisationer - Stevns og kommer med et udkast
til messen senest i uge 10.
Dette udkast sendes videre til SSU´s møde den 6. april 2016, hvor midlerne søges overført til i år.

Sagsfremstilling
Handicaprådet ønsker at fortsætte arbejdet med at planligge en Mini
Rehab Messe - i stedet for den aflyste Foreningernes dag, og vil på dette
møde lave en konkret plan for messen.
Økonomi
I 2014 fik Handicaprådet bevilget 160.000 kr. til afholdelse af en Handicapmesse.
De 160.000 kr. blev overført til 2015 - men pengene blev ikke brugt.
Derfor skal der, hvis Mini Rehab Messen skal afholdes, fremligges en
konkret handlingsplan for messen, hvorefter der kan søges om en ekstraordinær overførsel til 2016.
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73 Flextrafik for blinde og svagtseende
27.15.04-G00-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at


drøfte problematikken omkring blinde og svagtseendes brug af
Flextrafik.

Beslutning
Deltog ikke Thor Grønbæk og Michael Dam.
Ole Gjermandsen fortalte, at han har ønsket dette punkt på dagsordenen, da der er problemer, når man som blind eller svagtseende benytter
Flextrafik.
Som det er nu - er blinde og svagtseende med i Flextrafiks åbne ordning. Dette indebærer, at borgeren selv skal gå fra bilen og ind samt
selv gå tilbage til bilen igen.
Køge Kommune er - ifølge Handicaprådet - igang med at ændre kriterierne for den åbne og lukkede aftale.
Handicaprådet ønsker at få undersøgt, om en tilsvarende ændring er
mulig i Stevns Kommune, således at blinde og svagtseende kan komme
med i den lukkede ordning, hvor man bliver fulgt fra dør til dør.
Det blev besluttet at Tina Mørk skal undersøge, om en ændring på dette
område er mulig.
Sagsfremstilling
Handicaprådet er blevet bekendt med nogle problematikker i forhold til
blinde og svagtseende, som ønsker at benytte Flextraffik.
FlexTrafik har en åben og en lukket ordning:



Den åbne ordning - den ordning, der kan benyttes som svagtseende og blind - fungere ikke optimalt, da chaufføren ikke må følge borgeren til og fra bilen.
Den lukkede ordning - er Handicaprådet blevet gjort opmærksom
på - må svagtseende og blinde ikke benytte.

Handicaprådet vil drøfte, hvad der kan gøres i forhold til denne problematik.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes budget.
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74 Servicelovens § 79 - udbetaling - regnskaber
27.15.04-G00-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at


orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk og Michael Dam.
Som opfølgning på mødet den 9. februar 2016 (se punktet "Siden sidst")
drøftede Handicaprådet problematikken omkring indsendelse af regnskaber i forbindelse med udbetaling af tilskud efter Servicelovens § 79.
Inge Lise Pedersen og Preben Elstrøm udtrykte undren over brev dateret
den 17. februar 2016, et brev som Stevns Kommune havde sendt til
foreninger, som har modtaget tilskud i 2016. De var ikke enige i, at det
var, hvad der blev besluttet på mødet den 9 februar.
Det blev besluttet, at administrationen sender ansøgningsskema omkring § 79 - ældreområdet til Inge Lise og Preben. Dette ansøgningsskema har et påtrykt skema til foreningernes regnskab. Inge Lise og
Preben vil komme med en tilbagemelding, om dette kan anvendes som
skabelon for de regnskaber, der skal afleveres i forbindelse med § 79 Handicapområdet.

Sagsfremstilling
I forbindelse med udbetaling af tilskud efter Servicelovens § 79, er foreningerne blevet bedt om at indsende regnskab for det forrige år - inden
tilskuddet bliver udbetalt.
I Retningslinier for tildeling af tilskud efter Servicelovens § 79 til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte - i relation til Handicaprådet står der at: "Foreningen skal være i stand til at forevise et
regnskab eller budget, mindst i nøgletal".
I slutningen af september 2015 blev der sendt brev ud til de foreninger,
som tidligere har modtaget tilskud, hvor der bl.a. stod: "Der skal indsendes regnskab samt beskrivelse af aktivitetens gennemførelse umiddelbart efter aktivitetens afslutning, og senest d. 15. januar det efterfølgende år. Tilskud for 2016 vil blive udbetalt i januar 2016, når regnskab
samt beskrivelse af aktivitetens gennemførelse for tilskud i 2015 er aflagt."

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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Bilag
Tildelingskriterier § 79 - Handicaprådet
Brev i forbindelse med ændring af ansøgningstidspunkt - § 79 Handicapområdet
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75 Ledsagerudgifter serviceniveau §108 - høringssvar
27.48.04-P21-3446-14 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende ferieledsagelse til borgere
med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Indstilling
Center for Social, Sundhed og Ældre indstilller til SSU, at
1. Kvalitetsstandarden sendes til høring i Handicaprådet
2. at SSU efterfølgende tager endelig stilling
Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2016, pkt. 195:
Godkendt.
Jan Jespersen (Ø) og Lonni Lypart (A) anførte, at der burde gives mulighed for ferie af op til syv dages varighed.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk og Michael Dam
Punktet skal til endelig behandling i SSU den 9. marts 2016.
Udkast til kvalitetsstandarder blev drøftet. Standarderne blev uddybet
og forståelsen omkring § 108 - at det er bofællesskaber og ikke andre
fællesskaber, det drejer sig om, blev præciseret.
Efter disse drøftelser besluttede Handicaprådet følgende høringssvar:


Serviceniveau for sagsbehandlingstid: Handicaprådet ønsker, at
borgeren skal have en bekræftelse på modtagelse af ansøgningen senest 8 dage fra modtagelsen og skriftligt svar senest 3
uger efter modtagelsen af ansøgningen.



Sagsbehandling: Handicaprådet ønsker at teksten "Kan borgeren
anmode om en skriftlig afgørelse" slettes, og ønsker i stedet at
borgeren automatisk får den skriftlige afgørelse.

Handicaprådet tog i øvrigt kvalitetsstandarderne til efterretning og havde ikke yderligere kommentarer.
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Sagsfremstilling
Det er tidligere besluttet i SSU at afvente Social- og Indenrigsministeriets svar til KL vedrørende ferieledsagelse til borgere med betydeligt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne inden kvalitetsstandard på området fastlægges. Der har således ikke tidligere været en politisk vedtaget kvalitetsstandard på området.
Svar fra Ministeriet er endnu ikke kommet, samtidigt med, at Center
social, sundhed og ældre modtager stadig flere henvendelser fra beboere på institutioner og deres pårørende med ønske at få dækket omkostninger i forbindelse med ferierejser i ind og udlandet.
Stevns Kommune køber pladser i egnede boformer i andre kommuner til
borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jævnfør Serviceloven § 108. På nuværende tidspunkt er der 36 borgere.
Det udarbejdede udkast til kvalitetsstandard (vedhæftet sagen) ændrer
serviceniveauet således, at den enkelte borger i forbindelse med fællesrejser alene skal betale for egne udgifter og egen andel af fællesudgifter.
Fællesrejse er defineret som en :
- rejse/ferie i ind - eller udland som en del eller alle bo tilbuddets beboere rejser på samlet og
- hvor antal ferie/rejsedage ikke overstiger 5 dage inden for et kalenderår
Alle øvrige ferier/rejser defineres som individuelle rejser hvor beboere
selv skal afholde alle udgifter, herunder ledsagers udgifter. Ledsager på
individuelle ferier/rejser må ikke være kommunalt personale tilknyttet
bo tilbuddet.
Økonomi
Konsekvenser af det ændrede serviceniveau kan ikke estimeres, da dette afhænger af forudsætningerne for takstberegningen på de enkelte
botilbud. Omkostningsændringen vil blive medtaget i budgetopfølgningen.





Bilag
Kvalitetsstandard Ferieledsagelse
Høringssvar - Handicaprådet
Kopi af Social- og Indenrigsministeriets brev af 8 februar 2016
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76 Evalueringsrapport af indsatsen på bostøtte efter Servicelovens § 85- orienteringspunkt
27.36.12-P08-1-16 – TineVNie
Resumé
I budget 2015 tiltrådte SSU en konsulentansættelse for at styrke og
udvikle indsatsen efter Servicelovens § 85, som er bostøtte til borgere
med fysiske eller psykisk nedsat funktionsevne. Der er nu gennem ½ år
lavet forsøg med at tilbyde gruppe-tilbud i stedet for individuel bostøtte i
hjemmet. Der er gennemført 3 forskellige gruppetilbud, hvor evalueringen viser, dels at borgerne er tilfredse med gruppe-tilbuddet samt at
deres mestrings-evne er blevet styrket, når der sammenlignes med de
individuelle tilbud.
Indstilling
Sundhed og Omsorg indstiller til SSU
-

at tage orienteringen til efterretning

Social- og Sundhedsudvalget, 3. februar 2016, pkt. 208:

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk og Michael Dam
Orientering ved Tina Mørk:




Evalueringsrapporten har blandt andet vist, at borgerne - som
har været med i gruppetilbuddet - er tilfredse, og at de får noget
ud af at være sammen med ligesindede. Borgerne har samtidig
forbedret deres mestringsevne betydeligt mere end dem, som
har modtaget individuel bostøtte i eget hjem.
Deltagerne i gruppetilbuddende er udvalgt og visiteret individuelt.

Handicaprådet drøftede evalueringsrapporten. Rådet syntes f.eks. at det
kunne være interessant at vide, om deltagerne i grupperne kendte hinanden i forvejen, så det måske havde indflydelse på det positive resultat. Rådet foreslog, at der blev lavet en "runde" mere - med nye grupper
- for at have et sammenligningsgrundlag og noget mere viden at arbejde ud fra fremadrettet.

Sagsfremstilling
I budget 2015 tiltrådte SSU en konsulentansættelse for at styrke og
udvikle indsatsen efter Servicelovens § 85 bostøtte til borgere med ned-
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sat fysisk og psykisk funktionsevne.
Baggrunden var, at Stevns Kommune forventede at stå overfor en
vækst i antallet af borgere, som behøvede støtte til at mestre livet –
privat som uddannelses- og arbejdsmæssigt.
Den forventede vækst i antallet af brugere, kunne presse økonomien
fremadrettet, hvis ikke
indsatsen blev omlagt til også at omhandle gruppetilbud.
Der blev iværksat en omlægning af indsatsen med afsæt i rehabilitering
og målbar styring på, hvilke
indsatser der virker. Dette med flere gruppeindsatser frem for enkeltindsatser
på de områder, hvor det giver mening for den enkelte borger.
Socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 gives, når man har
behov for omsorg, støtte
og/eller hjælp til udvikling af færdigheder, så man kan leve et liv på egne præmisser eller så selvstændigt som muligt. Støtten gives efter en konkret individuel vurdering
og består af en række
hjælpeforanstaltninger, hvis formål er at udvikle og vedligeholde personlige færdigheder, blandt
andet med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk eller
struktur i dagligdagen.
Der er nu gennem ½ år implementeret 3 forskellige gruppetilbud, hvor
evalueringen viser dels, at borgerne er tilfredse med tilbuddet og får
noget ud af at være sammen med ligesindede, dels at de borgere, som
har deltaget i gruppetilbud har fået forbedret deres mestringsevne betydeligt mere, end dem som har modtaget individuel bostøtte i eget hjem:
”Udvikling i borgerens mestrings-evne:


Borgerens mestrings-evne er tæt på uændret efter 3 mdr. med
individuel vejledning, det den gennemsnitligt stiger med 0,05
(skala 0-4). Der opnås en forbedring i borgernes mestringsevne
ved 16% af målsætningerne.



Der ses en større stigning i borgernes mestringsevne efter 3 mdr.
med gruppetilbud, idet den gennemsnitligt stiger med 0,46 ved
gruppetilbud (skala 0-4). Der opnås en forbedring i borgernes
mestringsevne ved 42 % af målsætningerne.



Samlet set ses en begrænset stigning i borgernes mestringsevne
med 0,11 efter. 3 mdr.



Der er ikke væsentlig forskel på udviklingen i den gennemsnitlige
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score for handicap & psykiatri.”
Det forholder sig med andre ord således, at når borgerne tilbydes §85
som et gruppe-tilbud opnås der bedre effekt end ved individuel bostøtte.
Der skal dog tilføjes at der er tale om i alt 13 borgere, som har gennemført gruppe-tilbud, og 60 borgere i alt indenfor §85 bostøtte. I forhold til
de målsætninger, som borgerne har formuleret sammen med bostøttemedarbejdere i deres handlingsplan viser evalueringsrapporten også
betydelig fremgang i gruppe-tilbuddene frem for i den individuelle indsats. Således er det særligt på områder som mobilitet, sociale kompetencer/socialt liv, struktur og overblik, psykisk trivsel og tryghed, aktiviteter i dagligdagen og sundhed, at gruppetilbuddene giver en ekstra
effekt for den enkelte deltager. Sidst i rapporten viser de enkelte kommentarer til tilbuddene også, at deltagerne har fået meget ud af gruppetilbuddene.
Evalueringsrapport er vedlagt som bilag.

Økonomi
Implementering af gruppetilbuddende er en del af investeringsprojekt
hvor der er budgetlagt en årlig besparelse på 1 mio. kr. fra 2016. Den
økonomiske effekt afhænger i vid udstrækning af hvor mange borgere
som kan indgå i gruppetilbud. Afrapportering vil blive givet i forbindelse
med den normale budget opfølgning.



Bilag
Effektevaluering af gruppetilbud - rapport
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77 Eventuelt
27.15.04-G00-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Thor Grønbæk og Michael Dam


Det blev besluttet at Ole Gjermandsen fremover skal have materiale i forbindelse med Handicaprådet udleveret eller sendt pr.
post.
Der blev spurgt om muligheden for søge om tilskud til en computer/I-pad via kommunen. Tina Mørk undersøger dette.



Brev fra Olivia Danmark blev uddelt på mødet. Brevet er en orientering om en ny pris - Oliviaprisen - som skal gives til sagsbehandlere og dermed være med til at sætte et positivt lys på deres arbejde. Både sagsbehandlere, borgere og pårørende kan
indstille til prisen.



Der blev spurgt ind til ventetid/sagsbehandlingstid omkring handicapbiler - da Handicaprådet er bekendt med en borger, som har
ventet på en afgørelse i mere end 2 år.
Tina Mørk fortalte, at kommunen er bekendt med problematikken
og arbejder på at bringe ventetiden på handicapbiler ned.



Handicaprådet fremsatte ønske om at tage en gammel tilgængelighedsrapport op igen. Da de ønsker en opdatering på denne.
Steen S. Hansen har i denne forbindelse skrevet til PTU om skiltning af p pladsen i ved apoteket i Algade.
Rådet drøftede også problematikken omkring ledelinjer i Algade,
da blinde og svagsseende ofte oplever, at der står butiksskilte,
cykelstativer og lignende ovenpå disse ledelinjer. I denne forbindelse blev der fremsat ønske om p-vagter i kommunen, da der
flere steder holder biler på fortovene.
Det blev besluttet at tilgængelighedsrapporten sættes på dagsordenen til næste Handicaprådsmøde den 19. maj 2016.



I forbindelse med opdatering af kommunens hjemmeside, har
Handicaprådet på et tidspunkt været inviteret til at komme med
forslag og idéer til ny hjemmeside. Siden har de ikke hørt noget.
Tina Mørk kontakter kommunikationsafdelingen om dette.
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Sagsfremstilling
Eventuelt - herunder:


Orientering om Olivia Prisen - en ny pris som Olivia Danmark har
indstiftet. Med prisen ønsker de at sætte et positivs lys på sagsbehandlernes arbejde og hylde dem som "hverdagens helte".
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