RÅD: Handicapråd (2018-2021)

MØDE NR.: 12

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 20. august 2020

MØDESTED: Allerød Rådhus, mødelokale H

MØDETID:

17.00 – 19.00

TILSTEDE:

Finn Petersen, Carsten Hussing, Klaus Østergaard, Jesper Holdflod Pallesen og Martin
Wolffbrandt

AFBUD:

Anders Damm-Frydenberg

1.
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.
Beslutning

Godkendelse af referat fra sidst (udleveres på mødet)
-

3.
Beslutning

Orientering fra formanden
Formanden oplyste, at han trækker sig ved udgangen af denne periode – dvs. ved
udgangen af 2021.
Muligheden for at rekruttere kommende medlemmer blev drøftet.
Der har ikke været afholdt møder i DH-Allerød de seneste måneder pga. COVID-19

4.

Orientering fra fagudvalgene, herunder om status på budget 2021
 Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget (SVBU)
 Børne- og Skoleudvalget (BSU)
 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (TEPMU)
 Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)
En god økonomiaftale mellem KL og regeringen har medført, at behovet for besparelser er
mindre end det har været i en årrække.

Beslutning

Ny lokalplan for bymidten skal snart vedtages endeligt – Martin Wolffbrandt opfordrer
handicaprådet til at være opmærksomme på handicapparkeringspladser mv. i forbindelse
med udmøntningen.
Handicaprådet ønsker, at den tekniske chef deltager i næste møde.
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5.
Beslutning

Ny Handicappolitik - opstartsmøde d. 31. august 2020
Drøftelse af handicaprådets ønsker til indhold og tilgang forud for opstartsmødet.
Formanden er indkaldt til en række møder med henblik på input til politikken.
Handicaprådet havde følgende input:
 FN’s handicapkonvention bør være grundlaget for politikken
 Politikken kan med fordel gøres mere web-baseret - f.eks. via hjemmesiden – med
henblik på at den bliver mere brugbar for handicappede borgere.
 Politik vedr. tilgængelighed i bygninger bør indgå, så der sigtes efter et niveau over
det laveste niveau (B-niveauet).
 Der bør sætte fokus på synlig skiltning i det offentlige rum - ikke bare af hensyn til
handicappede, men også f.eks. ældre.

6.
Beslutning

7.
Beslutning

8.
Beslutning

9.
Beslutning

10.
Beslutning

”Plejehjemssagen” i medierne
Hvordan står det til på plejecentre i Allerød Kommune
Jesper Holdflod Pallesen orienterede om, at der fra 2020 er afsat midler til ekstra ledelse på
området. Dog er der altid mulighed for, at der bliver begået fejl. Der er mange ansatte på
området og ligeledes er der mange forskellige holdninger; f.eks. blandt pårørende.
Det generelle billedet i Allerød Kommune er, at kvaliteten på plejecentre og i hjemmeplejen
er rigtig god, hvilket bygger på måling/vurdering ud fra 12 indikatorer for en god og værdig
ældrepleje.
Jesper sender notat om de 12 indikatorer til rådets medlemmer.

Mungo Park ombygning
Involvering/samarbejde med handicaprådet (jf. tidligere aftale)
Finn Petersen orienterede om, at handicaprådet mere aktivt vil gå ind i at få indflydelse på
byggeriet.

Nyt demensafsnit på Skovvang Plejecenter
Status
Finn Petersen orienterede om, at der ifølge Teknisk Chef Hans Dyrby Kloch er en del
mangler i byggeriet, der skal rettes op på i den kommende tid.

Den nye bebyggelse Teglhaven i Allerød
Handicapparkeringspladser
Der er opført det påkrævede antal handicapparkeringspladser, men Finn Petersen vil tage
kontakt til Forvaltningen, da der er konstateret problemer med at
handicapparkeringspladserne ikke friholdes til handicappede.

Projekt ”God Adgang”
Status og fremdrift
Der er truffet beslutning om at foreningen ”God adgang” sammen med Forvaltningen vil
genbesøge de kommunale ejendomme, som er omfattet af projektet.
Handicaprådet foreslår, at ”God Adgang” inddrages ved nybyggeri allerede i
projekteringsfasen, da udgiften hertil vil være minimal ift. evt. fejlprojektering.
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11.

Beslutning

12.
Beslutning

Mødedatoer for 2020
Det foreslås, at handicaprådets møder i 2020 holdes på følgende dage:
 Torsdag d. 20. august
 Torsdag d. 22. oktober
 Onsdag d. 2. december *)
*) På den Internationale Handicapdag d. 3. december 2020 afholdes der byrådsmøde.
-

Evt.
Klaus Østergaard påpeger, at der i kommunens gruppetilbud ikke undervises efter reglerne
på området. Der undervises ikke i alle fag med henblik på at eleverne kan gå til 9.
klasseeksamen.
Finn Petersen og Klaus Østergaard vil kontakte formanden for Børne- og Skoleudvalget
vedr. dette.

Finn Petersen
Formand
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