Referat fra møde i Handicaprådet
Torsdag den 22. april 2021 – kl. 17.00
Virtuelt møde

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

v/ Formand Henrik Kjølby

Godkendelse af dagsorden til dagens møde.
Beslutning
Der tilføjes et punkt under eventuelt vedrørende dialogmøde med SSU
Dagsorden godkendt med denne tilføjelse.

2. Meddelelser.

v/ Formand Henrik Kjølby.

Formanden orienterer om relevante sager.
Deltagelse i møder
Pia, Johnna og Henrik har deltaget i Handicaprådenes Dag 2021
Henning, Johnna og Henrik har deltaget i et virtuelt møde omkring renovering af Stenlille Hovedgade.
Det var en interessant dag, hvor der blev drøftet mange spændende områder og projekter, herunder en
GAP analyse fra VIVE. Der henvises til mail fra DCH videresendt til Handicaprådet fra Cecilie Aakjær.
Overordnet set var der fokus på, at det er væsentligt, at borgeren er i centrum.
Beskæftigelsesprojekt med jobcenteret
Se under Beslutning.
Revidering af Handicappolitik
Social og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde den 12. april, hvilken model der skal anvendes i
forbindelse med revidering af Handicappolitikken. Beslutningen fremgår af referat fra udvalgsmødet, men
præsenteres kort nedenfor:
”Model 1: Revisionen igangsættes og godkendes i den gældende valgperiode (2018-2021)
Revisionen af den gældende handicappolitik igangsættes og gennemføres i perioden fra august 2021
med forventet godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 22. december 2021. Revisionen af politikken vil
være en lettere revision af den eksisterende udgave. Procesplan for revisionen vil blive præsenteret for
Social og Sundhedsudvalget på udvalgets møde den 9. august 2021, hvorefter arbejdet igangsættes”.
Beslutning
Meddelelserne blev taget til efterretning.
Vedr. handicappolitikken
Der var bred enighed om, at det er ærgerligt og frustrerende, at der peges på en så kort og presset proces,
hvor der kun er plads til begrænset inddragelse. Processen med borgerinddragelse har været anderledes
tidligere, og der er fra Handicaprådets side af, et stort ønske om en involverende proces.
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Vedr. beskæftigelsesprojekt med jobcenteret
Referatet fra sidste møde om beskæftigelsesprojektet sendes ud sammen med referatet fra dagens
møde i Handicaprådet.
Punktet sættes på dagsorden til næste møde i Handicaprådet.

3. Spisning i forbindelse med møder i Handicaprådet
Der er stillet forslag om at spise sammen – hver for sig - før eller efter virtuelt afholdte
Handicaprådsmøder.
Forslaget drøftes med henblik på beslutning.
Beslutning
Det blev besluttet, at der ikke etableres forplejning i forbindelse med virtuelle møder.

4. Udbetaling af diæter og kilometerpenge
Der ønskes en drøftelse af udbetaling af diæter og kilometerpenge, da disse endnu ikke er udbetalt.
Beslutning
De personer, der har indberettet personlige oplysninger (cpr.nr) får diæter og km-penge udbetalt snarest.
Cecilie Aakjær udsender orientering til de medlemmer, der endnu ikke har indgivet oplysninger om, at der
ikke kan udbetales midler, før oplysningerne er indsendt.

5. Forplejning til høringsgruppe
Fremadrettet forretningsgang til, hvordan der bestilles forplejning til høringsgruppen fremadrettet.
Beslutning
Cecilie Aakjær orienterede om, at der kan tages kontakt til forretninger, hvor der ønskes køb via EAN nr.
EAN nr. oprettes med kontaktoplysninger til Cecilie Aakjær jf. autosignatur, der sammen med Henrik
Kjølby godkender fakturaer.

6. Tro – og loveerklæring på hjælpemiddelområdet
Status på orientering om muligheden for anvendelse af tro- og loveerklæring på hjælpemiddelområdet på
kommunens hjemmeside, samt status på anvendelse af denne i praksis.
Beslutning
Der blev orienteret om, at der er en tekst på vej til hjemmesiden vedrørende tro – og loveerklæring.
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Cecilie orienterede kort om, at der er en kvalitetsstandard på vej på hjælpemiddelområdet. Den forventes
at komme i høring på den anden side af sommerferien.

7. Status på ”prøve-gelænder”
Status på ”prøve-gelænder” på busholdepladsen i Smedeparken.
Gelænderet skal opsættes, da der er nogle vanskelige trin ved busholdepladsen. Prøve-gelænderet skal
bidrage til at få erfaringer med, om det kan hjælpe på tilgængeligheden.
Beslutning
Teknik, Miljø og Drift (TMD) har endnu ikke haft mulighed for at monterer prøve-gelænderet.
Der er i TMD fokus på tilgængelighed, og et ønske om samarbejde med Handicaprådet. TMD håber, at
gelænderet snart kan blive monteret.

8. Udmøntning af budgetmidler 2021
Udmøntning af Budget midler 2021 fra tilgængelighedspuljen.
Er der tilbagemelding fra Teknik, Miljø og Drift?
Beslutning
Der er ikke kommet en tilbagemelding fra TMD. Der ses frem til tilbagemeldingen.

9. Inddragelse af Handicaprådet i høringer
Høringer hvor Handicaprådet burde indtænkes som medspiller – i henhold til Retssikkerhedsloven § 37a,
stk. 2.
Drøftelse
Der blev orienteret om, at der er en oplevelse af, at Handicaprådet ikke altid bliver inddraget som
medspiller/høringspart på alle de områder, hvor det kunne ønskes.
Det blev drøftet, hvordan Handicaprådet kan gøre forvaltningen i Sorø Kommune opmærksomme på, at
Handicaprådet skal inddrages via høringer.
Beslutning
Det anbefales, at Handicaprådet for 2022-2025 retter henvendelse til Kommunalbestyrelsen for samme
periode, og minder om de lovgivningsmæssige rammer for at inddrage Handicaprådet i høringer mv.
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10. Arbejdsmiljø i Sorø Kommune
Drøftelse af, hvorvidt Handicaprådet skal have en holdning til arbejdsmiljøet i Sorø Kommune.
Beslutning
Punktet blev drøftet.

11. Punkter til videre drøftelse eller udsættelse til næste møde
Beslutning
Punkt til næste møde:
• Anbefalinger fra GAP analysen fra VIVE
• Status på beskæftigelsesplanen
• TMD sager: Status på prøve-gelænder samt budgetmidler 2021 fra tilgængelighedspulje

12. Økonomi - orienteringspunkt

v/ Svend Panse.

Beslutning
Der har indtil dato hverken været indtægter eller udgifter i år.

13. Eventuelt
Dialogmøder med SSU
SSU har peget på, at der kan afvikles dialogmøde med Handicaprådet i forbindelse med det
ekstraordinære møde den 22. juni – Handicaprådet og DH Sorø. Der inviteres 3 repræsentanter fra hver.
Har Handicaprådet/DH Sorø interesse i at mødes før sommer?
Beslutning
Den 22. juni er det ikke muligt for Handicaprådet at afvikle dialogmøde med Social og Sundhedsudvalget
idet der er årsmøde i Danske Handicaporganisationer. Cecilie Aakjær undersøger en ny dato for
dialogmødet efter sommerferien.
Handicaprådets konference – 2. del
Der er fortsat et ønske om, at anden del af konferencen gennemføres efter sommerferien.
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