Januar 2016

Årsberetning 2016 for Handicaprådet
I henhold til Handicaprådets vedtægter, § 2, stk. 4, afgiver Handicaprådet en årlig beretning om
sit arbejde, eller giver på anden måde Kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

Lovgrundlag
I henhold til Retssikkerhedslovens § 37a skal kommunalbestyrelsen nedsætte et handicapråd.
Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelse om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet om alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådets arbejde i 2016
Handicaprådet har i 2016 i alt afholdt 5 møder. Møderne blev afholdt henholdsvis den 18. februar,
den 19. maj, den 30. juni, den 1. september og den 3. november.
Ud over møde i indstillingsudvalget vedr. § 18 midler og den almindelige gensidige orientering har
der været behandlet 8 sager.
Handicaprådet har blandt andet arbejdet med følgende sager:
Handicappris
Handicapprisen 2016 blev uddelt ved et arrangement på Sundheds- og Frivillighedscentret den 6.
december. Tidligere har prisen været uddelt på FN´s internationale handicapdag den 3. december,
men da dette var en lørdag, besluttede Handicaprådet at flytte arrangementet.
Midler til aktiverende og forebyggende foranstaltninger (Servicelovens § 79)
I 2016 besluttede SSU, at Stevns Kommune fremadrettet skal have et sæt retningslinjer for tildeling af § 79 tilskud. Dette indebar, at Handicaprådets fordeling i procenter – herunder også den
særlige temapulje bortfaldt.
Det blev også besluttet, at § 79 puljen skulle fordeles ligeligt mellem Handicapråd og Ældreråd.
Puljen for 2017, som var på kr. 88.000 i regi af Handicaprådet, blev fordelt i efteråret 2016. Handicaprådet indstillede 6 foreninger til SSU. Efter fordelingen havde Handicaprådet kr. 36.500 i
overskud. Handicaprådet besluttede, at dette beløb skulle overføres til Ældrerådets pulje.
Den 30. november 2016 godkendte SSU Handicaprådets 6 indstillinger. Disse foreninger vil samlet
modtage kr. 49.000 i 2017.
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Midler til frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18)
Stevns Kommune har nedsat et Indstillingsudvalg, som skal fremkomme med indstilling til Socialog Sundhedsudvalget, i forbindelse med de ansøgninger, der kommer til puljen til frivilligt socialt
arbejde. Handicaprådet har 1 repræsentant i Indstillingsudvalget, tillige med en repræsentant fra
Ældrerådet, en repræsentant for frivillighedsområdet samt to politiske repræsentanter.
Traffiksikkerhedsråd
Stevns Kommune har nedsat et lokalt trafiksikkerhedsråd. Handicaprådet har 1 repræsentant i
rådet.
Øvrige sager
Handicaprådet har desuden været hørt i en række sager om:
 Ledsagerudgifter – serviceniveau - § 108.
 Budget 2017.
 § 79 – ændring af tildelingskriterier.
 Udbud – leverandør af ortopædisk fodtøj.
 Værdighedsmidler 2017.
Herudover er Handicaprådet orienteret om:
 Magtredegørelse – Døgnplejen 2015.
 Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde.
 Ny pleje- og rehabiliteringscenter struktur.
 Evalueringsrapport af indsatsen på bostøtte efter Serviceloven § 85.

Handicaprådets sammensætning
I 2016 valgte Preben Elstrøm at trække sig fra Handicaprådet af personlige årsager og Michael
Dam udgik, da han ikke havde mulighed for at deltage på møderne i Handicaprådet.
DH – Stevns fremsendte indstilling om 2 nye medlemmer og suppleanter. Denne indstilling blev
godkendt i SSU den 20. juni og i KB den 29. juni.
Handicaprådet ser efterfølgende således ud:
 Inge Lise Pedersen (DH-repræsentant), formand
 Ole Gjermandsen (DH-repræsentant)
 Philip G. Nielsen (DH-repræsentant)
 Karen Pedersen (DH-repræsentant)
 John D. Jensen (KB-medlem), næstformand
 Thor Grønbæk (KB-medlem)
 Steen S. Hansen (KB-medlem)
 Tina Mørk (Centerchef – Sundhed & Omsorg)
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