Referat fra møde i Handicaprådet
Torsdag den 3. september 2020 – kl. 17.00
Mødet bliver afholdt på: Det gamle rådhus, Sorø stuen

Deltagere: Johnna Toft Kristensen, Henning Carlsen, Henrik Kjølby, Svend Panse, Aase Viberg, Pia Loop,
Bo Bjerre Mouritzen, Janus Tarp, Bettina Jensen, Jens Nygaard, Cecilie Svegaard Aakjær.
Afbud: Ingen afbud
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1. Godkendelse af dagsorden

v/ Formand Henrik Kjølby

Godkendelse af dagsorden til dagens møde.
Beslutning
Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser.

v/ Formand Henrik Kjølby.

Formanden orienterer om relevante sager.
Dialogmøde med KKR om rammeaftalen
Pia, Johnna og Henrik var til dialogmøde med KKR- Rammeaftale 2021-2022.
Drøftelse
Repræsentanter fra de 17 kommuners Handicapråd var inviteret til et dialogmøde vedrørende
rammeaftalen. Der blev brugt tid på workshops. Disse input er efterfølgende samlet sammen og taget
med i det videre arbejde.
Et af de generelle input, der kom, var at sproget i rammeaftalen ikke er lettilgængeligt og borgerrettet.
Dialogmøde med Social og sundhedsudvalget
Den 17. august var der dialogmøde mellem Handicaprådet, DH Sorø og Social og Sundhedsudvalget.
Punktet drøftes under punkt 9.
Beslutning
Meddelelserne blev taget til efterretning.

3. Opfølgning på budgetønsker 2020

v/ Formand Henrik Kjølby.

Drøftelse
Der er et ønske om at gå i dialog omkring input til tiltag, der skal gøre adgangsforholdene for mennesker
med handicap lettere. Det budgetønske, der er indgivet, vedrører tilgængelighed.
Beslutning
Der skal fremover være fokus på at invitere relevante medarbejdere fra kommunen, der kan præsentere
budgettet. Dette har af tidsmæssige årsager ikke været muligt i år.
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4. Årshjul 2020

v/ Formand Henrik Kjølby.

Sidste hånd på opgaver til årshjullet – 2020.
Drøftelse
Henrik orienterede om, at det ikke har været muligt at prioritere opgaven omkring udarbejdelse af et
årshjul.
Beslutning
Det blev besluttet, at årshjulet for 2020 ikke udarbejdes.
Det blev besluttet, at der udarbejdes et løbende årshjul, hvor der er fokus på faste og tilbagevendende
opgaver.

5. Anden del af Handicaprådets konference / Raketten

v/ Formand Henrik Kjølby.

Konference: Del 2 af Raketten.
Den fastlagte dato er den 29. oktober kl. 17.00 -21.00.
Drøftelse
Oplægsholdere
Der er inviteret to oplægsholdere fra Middelfart Kommune, hvor der ikke arbejdes med
kvalitetsstandarder, ud over de lovpligtige.
Der kommer ligeledes en oplægsholder fra Dansk Handicapforbund.
Beslutning
De politiske repræsentanter må meget gerne invitere to med fra deres bagland.
Johnna udsender reminder om konferencen en af de nærmeste dage.

6. Manglende udbetaling af kørsel
Hvem er ansvarlig for den manglende udbetaling af kørsel?
Drøftelse
Det har vist sig, at der eksisterer en køreseddel, der skal underskrives til hvert møde.
Beslutning
Cecilie medbringer listen til næstkommende møde, med en forventning om, at der ydes befordring med
tilbagevirkende kraft.

7. Modregning af boligydelse mv.

v/ Formand Henrik Kjølby og Bo Mouritzen

Orientering og status på udfordringerne omkring modregning af boligydelse mv. når der modtages
honorar for arbejdet i det lovpligtige Handicapråd.
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Drøftelse
Der blev orienteret om, at både Venstre og Enhedslisten har fremsendt en henvendelse til Folketinget
vedrørende problematikken. Henvendelse er fremsendt til medlemmerne af Handicaprådet.
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Handicappris 2020
Hvor langt er vi i processen omkring Handicappris 2020, herunder i forhold til pressemeddelelse og covid19).
Lokale til prisoverrækkelse: Byrådssalen på det gamle rådhus
Drøftelse
Der skal tages initiativ til at igangsætte processen omkring pressemeddelelser, udvælgelse af kandidater
m.v.
Det overvejes, hvorvidt der er behov for andre og større lokaler af hensyn til covid-19.
Beslutning
Pressemeddelelsen fra sidste år genbruges. Den sendes til avisen, lægges på hjemmesiden samt på
facebook.

9. Punkter til videre drøftelse eller udsættelse til næste møde
Næste møde er den 28. oktober 2020.
Jens Nygaard orienterede om, at han må melde afbud til konferencen samt til næste møde. Cecilie
indkalder den personlige suppleant.
Dialogmøde med Social og sundhedsudvalget
Udsat fra punkt 2. Meddelelser
Beslutning
Punktet drøftet.

10. Økonomi - orienteringspunkt

v/ Svend Panse.

Drøftelse
Sven fremlage budget for 2020.
Beslutning
Orientering taget til efterretning.
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11. Eventuelt
Drøftelse
Pia Loop spurgte ind til, hvorvidt der arbejdes med at se på adgangsforhold og kantsten i kommunen.
Henrik Kjølby orienterede om, at han har en række ideer til, hvordan der kan komme på fokus
problemerne med kommunens kantsten.
Beslutning
Punktet drøftet.
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