Referat fra møde i Handicaprådet
torsdag den 20. maj 2021 – kl. 17.00

Mødet bliver afholdt på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 273

Deltagere: Johnna Toft Kristensen, Pia Loop, Henning Carlsen, Svend Panse, Bo Mouritzen, Janus Tarp,
Henrik Kjølby, Cecilie Svegaard Aakjær.
Afbud: Bettina Jensen, Jens Nygaard, Aase Viberg Hansen
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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.
Beslutning
Ingen bemærkninger til meddelelser.

3. Udbetaling af diæter
Udbetalinger af diæter for fysiske såvel som web-møder og kilometerpenge til DH- repræsentanterne i
Handicaprådet.
Status Maj 2021: Stadig ikke udbetalt:
Beslutning
Drøftelse af punkt 3 og punkt 4 tages samtidig.
Formanden orienterede om, at der i forbindelse udbetaling af midler har været taget kontakt til Søren
Kjær. Der er mandag givet tilsagn om, at pengene er sat til udbetaling til juni 2021.
Befordring i forbindelse med dagsordensmøder
Det blev godkendt, at der udbetales befordring i forbindelse med formands-skabets dagsordensmøder.
Befordring til møder i høringsgruppen
Det blev præciseret, at der også udbetales befordring i forbindelse med møder i høringsgruppen.

4. Udbetaling af udlæg
Betaling af udlæg til DH-repræsentanterne i Handicaprådet.
Status Maj 2021: Stadig ikke udbetalt:
Beslutning
Drøftet under punkt 3.
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5. Tro – og loveerklæring på hjælpemiddelområdet
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.
På dagsordenen 18. februar. 2021
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.”
Status 22. april 2021: Der er igangværende tiltag i administrationen for at lægge anvisning og vejledning
på kommunens hjemmeside.
Status maj 2021: Stadig ikke at finde på kommunens hjemmeside.
Beslutning
Der blev orienteret om, at teksten til hjemmesiden næsten er klar til at blive udgivet.
Når teksten er udgivet, må Handicaprådet gerne komme med feedback på teksten.

6. Status på 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
Dørautomatik elevator Rådhuset – se løsningen på bibliotekets elevator til 1. sal
Opsættelse af prøve-gelænder ved Smedeparken busholdeplads

(Eksempel på gelænder)
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Beslutning
Punktet blev drøftet.
Der eftersendes en status til Handicaprådets medlemmer.

7. Aftaler og kontrakter med eksterne leverandører, der også leverer hjælpen i
hjemmeplejen, som Sorø Kommune er forpligtet til at indgå i henhold til
Fritvalgsbestemmelsen i Serviceloven
Firmaet “Kærlig pleje” har opsagt sin kontrakt med Sorø Kommune som privat udbyder. Sorø står uden et
alternativ til personlig pleje i hjemmet, som kommunen er forpligtet til i henhold til lovgivningen.
Forespørgsel til administrationen: Hvad er status pt. for indgåelse af ny kontrakt med ny leverandør?
Beslutning
Der blev orienteret om, at der holdes et ekstraordinært møde i Social og Sundhedsudvalget den 22. juni
2021 med henblik på godkendelse af leverandør for frit valg af privat leverandør af personlig pleje.

8. Status på renovering af Stenlille Hovedgade - stationen
Status Maj 2021.
Beslutning
Der blev orienteret om, at renoveringen er igangsat. Hele projektet bliver lavet i tre faser ind over
sommeren 2021. Prisen på renoveringen er cirka 12,5 millioner.

9. Handicappris 2021 – hvor langt er vi?
Beslutning
Punktet blev drøftet.
Der blev besluttet, at det skal undersøges om der kan laves en film til facebook vedrørende
Handicapprisen. Cecilie S. Aakjær undersøger dette.
Yderligere blev det besluttet, at der skal laves gentagne pressemeddelelser samt opslag på facebook, så
der kommer mere fokus på Handicapprisen og muligheden for at indstille kandidater.
Indsatsen skal igangsættes efter sommerferien.
Cecilie S. Aakjær udarbejder procesplan for tildeling af Handicapprisen. Procesplanen fremsendes til
formands-skabet.
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10. Punkter til videre drøftelse eller udsættelse til næste møde
Er der punkter, der allerede nu er kendskab til, der skal sættes på dagsorden til næste møde i
Handicaprådet, der afvikles den 26. august 2021.
Beslutning
Psykisk sårbare borgere
Bo Mouritzen foreslog, at der på næste møde sættes et punkt på dagsorden vedrørende psykisk sårbare
borgere i Sorø Kommune. Der skal være fokus på borger-vinklen. Cecilie S. Aakjær retter henvendelse til
PsykInfo med henblik på muligheden for et foredrag.
Pjece om Handicaprådet
Muligheden for en pjece om Handicaprådet skal drøftes på det kommende møde.
Analyse og anbefalinger fra det centrale handicapråd
Drøftelse af analysen og de tilhørende anbefalinger fra det centrale handicapråd, hvor to af de otte
anbefalinger retter sig mod de kommunale handicapråd.
Gennemgang af budget
Der ønskes gennemgang af budget 2022 så snart budgettet foreligger. Ønskes gælder desuden de tre
centre på socialområdet: Social og Sundhed, Arbejdsmarked og borgerservice samt Børn og Familier.
Folkemøde Sorø
Jf. pkt. 12

11. Økonomi - orienteringspunkt

v/ Svend Panse.

Beslutning
Der blev orienteret om, at der ikke er anvendt midler i indeværende år.

12. Eventuelt
Beslutning
Folkemøde Sorø – lørdag den 18. september, kl. 11.00-16.00
Handicaprådet laver en stand, hvor vi anvender den samme banner som i 2019. Standen skal deles med
DH Sorø. Standen består af to telte. Der er et ønske om, at en eventuel video til Handicapprisen 2021, kan
fremvises i standen.
Det blev foreslået, at der laves en plan afvikling af folkemødet på mødet den 26. august.
DUKH
De 5 film, der tidligere er blevet orienteret om, ligger nu tilgængelige på DUKH. Filmene kan findes her:
Film om sagsforløb og regler (dukh.dk)
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