Referat fra møde i Handicaprådet
Torsdag den 7. oktober 2021 – kl. 17.00

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

Deltagere: Svend Panse, Johnna Toft Kristensen, Henning Carlsen, Pia Loop, Jens Nygaard, Henrik Kjølby,
Bo Mouritzen, Cecilie Svegaard Aakjær
Afbud: Bettina Jensen, Eva Sell,
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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.
Prøvesmagning i forbindelse madudbud
Center for Social og Sundhed har anmodet om, at to repræsentanter fra Handicaprådet deltager i
prøvesmagning.
Beslutning
Handicaprådet udpeger Henning Carlsen og Henrik Kjølby. Cecilie Aakjær orienterer Center for Social og
Sundhed herom.

3. Tilgængelighed
Drøftelse om rækværk ved busholdepladsen, Smedeparken.
Handicaprådet er nysgerrige efter, hvor langt Teknik, Miljø og Drift er med opsættelse af rækværk.
Beslutning
Punktet tages med på næste møde i Teknik og Miljøudvalget. Henrik Kjølby sørger for at fremsende et
punkt til dagsorden.

4. Folkemøde Sorø
Evaluering af Handicaprådets deltagelse i og oplevelse af Folkemøde Sorø, der blev afviklet den 18.
september 2021.
Drøftelse
Oplevelsen var, at det var fint, at Handicaprådet havde en stand på Folkemødet. Der kom betydeligt flere
mennesker forbi standen end i 2019. Der var en positiv stemning i standen.
DH Sorø’s oplevelse var også overvejende positiv. Det foreslås, at der laves en aktivitet, der tiltrækker
børnene og giver liv og opmærksomhed.
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Der var en oplevelse af, at de besøgende ikke i tilstrækkelig grad nåede helt ud i tangen, hvor
Handicaprådet, DH Sorø og Hjerneskadeforeningen havde deres stande.
Beslutning
Handicaprådet anbefaler, at det kommende Handicapråd laver aktiviteter med for eksempel
hjælpemidler: Hvordan er en hverdag med et handicap. Dette for at skabe opmærksomhed.
Det anbefales, at standene for Handicaprådet, DH Sorø samt Hjerneskadesagen – eller øvrige stande ikke placeres i en tange.

5. Kommunikation i forbindelse med Handicapprisen
Drøftelse af:
• hvordan vi kommer videre med eventuelt at få lavet en video til Handicapprisen
• status på, hvornår annonce til avis, facebook mv. er klar
Drøftelse
Cecilie Aakjær orienterede om, at der er blevet tilknyttet en ny kommunikationskonsulent, Brian Borg
Andersen, på den videre proces. Han udarbejder pressemeddelelse i forbindelse Handicapprisen.
Billede og indhold i opslaget blev drøftet.
Beslutning
Cecilie Aakjær tager kontakt til kommunikationskonsulenterne med henblik på et andet billede, end det
der aktuelt er i annoncen. Det kunne for eksempel være:
• motorikrummet på Sorø Borgerskole
• belægningen ved Slaglille kirke
Frist for indstilling til Handicapprisen rykkes til den 15. november.

6. Handicappolitik 2022-2025
Udkast til Handicappolitik 2022-2025 er sendt i høring.
Drøftelse af, om vi har fået videregivet alle ideer mv.
Drøftelse
Punktet blev drøftet.
Beslutning
Input til høringsgruppen skal gives senest den 13. oktober.
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7. Psykisk sårbare
Drøftelse for principper omkring valg af egen bank for borgere med behov for hjælp til administration af
økonomi.
Drøftelse
Handicaprådet drøftede de principielle udfordringer det giver, at Sorø Kommune kun har en aftale med
Jyske Bank omkring administration af lommepenge for borgere i Sorø Kommune, der har behov for hjælp
til administration.
Det blev drøftet, hvorvidt der er mulighed for, at de borgere, der ikke ønsker en konto i Jyske Bank, kan få
oprettet et debitorkort i egen bank i stedet for.
Beslutning
Handicaprådet, ved formanden og næstformanden, retter henvendelse til Sorø Kommune med henblik på
en afklaring af, hvilke muligheder, der foreligger.

8. Henvendelse til Handicaprådet
Drøftelse af henvendelse til Handicaprådet.
Drøftelse
Punktet blev drøftet.
Beslutning
Handicaprådet fremsender svar på baggrund af drøftelse.

9. Budget 2022
Beslutning
Der er ikke aktuelt yderligere at drøfte.

10. Punkter til videre drøftelse eller udsættelse til næste møde
Beslutning
Drøftelse af kommunikation omkring Handicaprådet. Kommunikationskonsulent Brian Borg Andersen er
inviteret til deltage i mødet.

11. Økonomi - orienteringspunkt

v/ Svend Panse.

Orientering
Der er aktuelt anvendt 3.232 kr.
Der er et budget på 70.100 kr.
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12. Diæter og kørepenge
Beslutning
Handicaprådet, ved Cecilie Aakjær, retter henvendelse til Økonomi og Personale med henblik på afklaring
af status på diæter og kørepenge i 2021, idet Handicaprådet undrer sig over det aktuelle forbrug på 3.232
kr.

13. Eventuelt
Orientering
Henning Carlsen og Pia Loop deltog i et arrangement, hvor der var fokus på den nye byggelov.
Der blev yderligere orienteret om, at der er ved at blive udviklet nye affaldscontainere, der kan køre op og
ned i niveau. Samtidig er der et ønske om at have fokus på piktogrammer på de nye affaldscontainere.
Dette for at være på forkant.
Sorø Kommune indfører de nye affaldscontainere i 2022/2023. Handicaprådet ønsker at videregive de
gode input vedrørende piktogrammer til Teknik, Miljø og Drift samt Affald+.
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