Referat fra møde i Handicaprådet
Torsdag den 26. august 2021 – kl. 17.00

Mødet bliver afholdt på: Mødelokale Byrådssalen, Gl. Rådhus, 4180 Sorø

Deltagere: Bo Bjerre Mouritzen, Henrik Kjølby, Johnna Toft Kristensen, Anita Andersen, Pia Loop, Henning
Carlsen, Cecilie S. Aakjær.
Afbud: Bettina Jensen, Eva Sell, Jens Nygaard, Svend Panse
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1. Godkendelse af dagsorden

v/ Formand Henrik Kjølby

Godkendelse af dagsorden til dagens møde.
Drøftelse
Der blev rettet opmærksomhed på, at der blev eftersendt to supplerende punkter til dagsorden den 25.
august 2021.
De supplerende punkter var:
• Henvendelse fra Teknik, Miljø og Drift vedr. en byggesag
o Henrik orienterer på mødet
• Indbydelse til et temamøde om tilgængelighed: Byggelovgivning og handicappolitik
o Indbydelsen er vedhæftet
o Drøftelse af muligheden for deltagelse i temamødet
Beslutning
Dagsorden godkendt med de supplerende punkter jf. punkt 11 og 12.

2. Meddelelser.

v/ Formand Henrik Kjølby.

Formanden orienterer om relevante sager.
Dialogmøde med Social og Sundhedsudvalget
Dialogmøde med SSU blev drøftet.
Ny mødedato
Der er aftalt ny mødedato den 25. november som erstatning for mødet den 18. november.
Ros fra administrationen for Social og Sundhedsudvalget
Handicaprådet har modtaget en tilbagemelding fra administrationen for Social og Sundhedsudvalget,
hvor der gives ros til Handicaprådets høringssvar.

3. Folkemøde Sorø
Lørdag den 18. september 2021 holdes der Folkemøde Sorø.
I forbindelse med dagen, er der:
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•
•

behov for, at vi drøfter en vagtplan for dagen
behov for at vi drøfter deltagelse af Bibbi Emde fra Jobcenteret, der kommer forbi i løbet af
dagen. Det er endnu ikke afklaret, på hvilket tidspunkt.

Beslutning
Handicaprådets medlemmer giver en tilbagemelding til Henrik Kjølby i forhold til, hvornår de kan hjælpe
med at tage en vagt i standen. Der opfordres til, at alle medlemmer af Handicaprådet bidraget med en
vagt i standen.
Handicaprådet bakker op om, at Handicapnøgleperson og Jobkonsulent Bibi Emde kommer forbi
standen i løbet af dagen.

4. Kommunikation i forbindelse med Handicapprisen – hvordan kommer vi videre
På baggrund af sidste møde i Handicaprådet er der rettet henvendelse til kommunikationskonsulent
Birgitte Langsted.
I den forbindelse er det dels undersøgt, hvilke muligheder, der er i forhold til en video om handicapprisen,
dels udarbejdet forslag til, hvornår der skal annonceres i avisen samt på facebook.
Det drøftes, hvordan vi kommer videre med opgaven.
Bilag:
•

Annonce fra avis samt facebook, Handicappris 2020

Beslutning
Der blev orienteret om, at mødet med Birgitte Langsted har givet anledning til, at der udarbejdes en række
materialer vedrørende Handicapprisen.
Handicaprådet bakkede op om arbejdet.

5. Workshop om Handicappolitik 2022-2025
Den 31. august kl. 16.00-19.00 holdes der workshop vedrørende Handicappolitik 2022-2025.
Hvem deltager i workshoppen?
Drøftelse
Handicaprådets deltagelse blev drøftet.

6. Analyse og anbefalinger fra Det Centrale Handicapråd
Bilag
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Det Centrale Handicapråds anbefalinger til øget tillid på handicapområdet
Drøftelse
Anbefalinger i Det Centrale Handicapråds rapport blev drøftet.
Handicaprådet ønsker at arbejde med anbefalingerne:
• Retssikkerhed
• Mødet med borgeren
• Faglighed og efteruddannelse

7. Psykisk sårbare borgere
Det blev drøftet, at psykisk sårbare borgere er en overset borgergruppe, som der er behov for et øget
fokus på.
Beslutning
Handicaprådet besluttede, at der fremover skal mere fokus på psykisk sårbare borgere på møderne i
Handicaprådet. Det blev besluttet, at punktet skal på til hvert andet møde.
Handicaprådet besluttede, at der laves en indstilling til budgetforhandlingerne vedrørende henholdsvis
ansættelse af en psykiatrikoordinator og en hjerneskadekoordinator i Sorø Kommune. Formands-skabet
udarbejder udkast til indstilling.

8. Budget 2022
Beslutning
Cecilie Aakjær retter henvendelse til økonomiafdelingen samt centerchefen i Center for Social og
Sundhed i forhold til, hvornår de kan deltage på møde i Handicaprådet med henblik på præsentation af
budget 2022. Det er en model, som Handicaprådet tidligere har værdsat og som de ønsker genoptaget
efter covid-19.
Der henvises i øvrigt til beslutning under punkt 7.

9. Punkter til videre drøftelse eller udsættelse til næste møde
Beslutning
Det blev besluttet, at følgende punkter skal drøftes på næste møde:
• Budget 2022
• Psykisk sårbare borgere
• Pjece om Handicaprådet
o Gerne med deltagelse af kommunikationsmedarbejder

10. Økonomi - orienteringspunkt

v/ Svend Panse.
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Beslutning
Punktet udsættes til næste møde.

11. Henvendelse fra byggesagsbehandler
Handicaprådet har fået en henvendelse fra en byggesagsbehandler. Teknik, Miljø og Drift har søgt om
dispensation fra kravet om et elevatortårn i forbindelse en byggesag på Storegade 10 i Sorø.
Beslutning
Handicaprådet godkendte dispensationen.

12. Indbydelse til et temamøde om tilgængelighed: Byggelovgivning og
handicappolitik
Drøftelse
Det blev drøftet, hvem der er interesseret i at deltage.
Interesserede sørger selv for at tilmelde sig til temamødet.

13. Eventuelt
Beslutning
Cecilie Aakjær retter henvendelse til administrationen med henblik på udpegning af en personlig
stedfortræder.
Der var ikke yderligere punkter under eventuelt.
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