HANDICAPRÅDET

Referat af møde i Handicaprådet

Torsdag den 18. februar 2021 – kl. 17.00
Teams-møde
Deltagere:
•

Henrik Kjølby, formand

•

Johnna Kristensen, næstformand

•

Henning Carlsen

•

Svend Panse

•

Pia Loop

•

Janus Tarp

•

Bettina Jensen

•

Jens Nygaard

•

Bo Bjerre Mouritzen

1. Godkendelse af dagsordenen
Referat:
• Bemærkning til pkt. 5. rettelse til dato. Der skal stå februar 2021 og ikke marts 2022.
• Bemærkning vedr. opsamling til pkt. 8. Drøftes under punktet.
2. Meddelelser
Referat:
•

Møderne i Handicaprådet holdes virtuelt så længe der er skærpede corona-restriktioner.

•

Husk Handicaprådenes dag d. 12. april 2021. Temaet er ”Hvordan øger vi tilliden?” Det afholdes
som et virutelt møde. Der er indtil nu kun kommet tilmelding fra Pia. Tilmelding sendes til Henrik.

•

Høringssgruppen har været samlet via zoom d.d. ift. to høringssvar. Når udkast til svarene
foreligger sendes de til Handicaprådets øvrige medlemmer til kommentering. Handicaprådet
anmoder administrationen om at sende en forespørgsel til Social og Sundhedsudvalget ift. at
udvide høringsperioden, som i dag kun er på 14 dage. Perioden er for kort set i forhold til, at
emnerne er omfattende. Administrationen sender en forespørgsel til Social og
Sundhedsudvalget.

3. Udbetalinger af diæter for fysiske møder såvel som webmøder og kilometerpenge til
handicapforeningernes repræsentanter i Handicaprådet
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Referat:
Handicaprådet drøftede, om diæter udbetales ved virtuelle møder. Der udbetales diæter ved virtuelle
møder, men der kan ikke gives befordringsgodtgørelse.
Administrationen har udarbejdet et skema, som skal gøre det muligt at udbetale mødediæter og
befordringsfradrag (ved fysiske møder). Skemaet mangler informationer på stedfortræderne.
Der er udfordringer forbundet med, at nogle af medlemmerne af Handicaprådet vil blive modregnet i
ydelser, såfremt de får diæter udbetalt. Der er rettet henvendelse til Enhedslisten og Venstre i
Folketinget. Der afventes svar.

4. Betaling af udlæg til Handicaprådet
Formandskabet har modtaget en mail d. 21/12-20
Referat:
Der har hersket usikkerhed om, hvor Handicaprådet kan og må handle ift. indkøbsaftalerne. I flere af
de butikker, hvor der er oprettet en indkøbsaftale, er det ikke muligt at oprette kort til Handicaprådet
og butikkerne ønsker ikke at handle via ean-nr. med henvisning til, at betalingen falder for sent.
Handicaprådet beder administrationen om at undersøge sagen ift. indkøbsaftaler, og hvordan
medlemmerne kan få godtgjort deres udlæg.
5. Tro- og loveerklæring hjælpemidler
Pr. 1. januar 2018, har kommunerne været forpligtet til at anvende tro- og loveerklæringer ved
genbevillings-sager uden væsentlige ændringer siden sidste bevilling på hjælpemidler.
Det er ikke til at opdrive en tro- og love erklæring på kommunens hjemmeside, til dette formål.
Vi skriver nu marts 2022 – det er altså mere end 4 år siden denne regel trådte i kraft – og den er på
ingen måde anvendt hidtil i praksis i Sorø Kommune.
Kan Handicaprådet skrive til forvaltningen og spørge ind til implementeringen af anvendelsen af Troog love-erklæringer i sagsbehandlingen ved genbevilling af hjælpemidler i Sorø Kommune?
Opmærksomheden henledes venligst på nedenstående links om emnet:
Praksisnyt DUKH
Tro- og love erklæring LejreKommune
Til inspiration – så enkelt kan det gøres.
Referat:
Ifølge Serviceloven er det på hjælpemiddelområdet lovpligtigt at tage i mod tro-og love erklæringer
ifbm. genbevillig af hjælpemidler.
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Handicaprådet bad administrationen om en status på
• hvordan borgerne kan finde tro- og loveerklæringer på hjælpemiddelområdet på Sorø
Kommunes hjemmeside.
• hvordan der vejledes i muligheden for at anvende tro og love-erklæringer.
6. Status på renovering af Stenlille Hovedgade - Stationen
Herunder inklusiv punkt 7:
Referat:
Der er aftalt et virtuelt møde med administrationen i Teknik og Miljø, mandag d. 22. februar kl. 9.30.
På dette møde drøftes status på renovering af Stenlille Hovedgade. Mødet har også relevans for
dagsordenens pkt. 7, idet Handicaprådet på samme møde vil præsentere ansøgningen om lydfyr
med vibration. Henrik, Johnna og Henning deltager på mødet
7. Lydfyr med vibration
Henvendelse fra foreningen Danske Døvblinde, juni 2020:
Referat:
Se ovenfor.
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Drøftelse med Teknik og Miljø: Hvor kunne vi helt konkret starte?
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8. Overordnet plan for udmøntning af midler til tilgængelighed i budget 2021
• Dørautomatik til toiletdør på Torvet
• Briksystem til toilettet
• Handicapparkeringen på Torvet – der er hul
• Opsættelse af prøve-gelænder ved Smedeparken busholdeplads
• Dørautomatik elevator Rådhuset
Referat:
Handicaprådet bad formanden for Teknik og Miljøudvalget om en status på udmøntningen af
midlerne til indsatserne nævnt ovenfor. Der vil komme en tilbagemelding fra administrationen.
9. Årshjul 2021.
Referat:
Handicaprådets formand har modtaget et årshjul fra Social og Sundhedsudvalget. Handicaprådet
anmoder administrationen om at sende årshjul fra alle udvalg, mhp at forberede eventuelle høringer
i løbet af 2021. Henrik sender årshjulet for Social og Sundhedsudvalget ud til orientering til
Handicaprådets medlemmer.
10. Årlig invitation af Borgerrådgiveren.
Referat:
Handicaprådet vil gerne invitere borgerrådgiveren til et årligt møde med oplæg. Besøget fra
borgerrådgiveren skal placeres efter fremlæggelse af den årige beretning i Kommunalbestyrelsen.
Formandskabet for Handicaprådet kontakter borgerrådgiveren. Handicaprådet sættes på som cc.
11. Økonomi - orienteringspunkt.
Referat:
•

Resultat for 2020: Der er anvendt 21.233 kr. ud af i alt 69.049 kr.

•

Budget for 2021: 70.100 kr.

12. Eventuelt.
•

Der blev stillet forslag om at lave virtuel fællesspisning inden et møde i Handicaprådet.
Formandsskabet vender forslaget og vender tilbage. Punktet sættes på dagsordenen til næste
møde i Handicaprådet.

•

Administrationen orienterede om, at der kommer en række høringer ift. kvalitetsstandarder, for
ældre og plejeboliger, hjælpemidler og forebyggende hjemmebesøg
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•

Administrationen orienterede om, at der er planlagt et dialogmøde mellem Handicaprådet og
Social og Sundhedsudvalget. Mødet forventes afholdt på et af udvalgets ordinære møder i maj.
Der kommer en formel invitation, men Handicaprådet må gerne nu tænke over emner til
dialogmødet.

•

Der blev stillet forslag til Høringsgruppen om, at høringssvar fremadrettet vinkles mere hen
imod, hvilken konsekvens det har for borgerne.

•

Handicapudvalget drøftede kort, at handicappolitikken skal tages op til revision i 2021.
Handicaprådet ønsker at deltage tæt i forløbet. Handicappolitikken kommer på som punkt til
næste møde i Handicaprådet, hvor processen for arbejdet og forventet tidspunkt for
godkendelse (før eller efter KV21) skal drøftes.
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