RÅD: Handicapråd (2018-2021)

MØDE NR.: 1

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 13. marts 2018

MØDESTED: Allerød Rådhus, mødelokale H

MØDETID:

17.00 – 19.00

TILSTEDE:

Finn Petersen, Carsten Hussing, Klaus Østergård, Jesper Holdflod og Martin Wolffbrandt

AFBUD:

Anders Damm-Frydenberg

1.
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Valg af formand og næstformand
Jf. § 6 i den nuværende forretningsorden for handicaprådet:
 Vælger rådet af sin midte først en formand og dernæst en næstformand.
 Vælges formanden blandt de medlemmer af rådet som er byrådsmedlemmer, skal
næstformanden vælges blandt de medlemmer som er udpeget af Danske
Handicaporganisationer - og visa versa.
 Formanden og næstformanden udgør et formandskab
Handicaprådet valgte Finn Petersen som formand og Jesper Holdflod som næstformand.

Beslutning

3.

Fastlæggelse af mødedatoer for 2018
Jf. § 9 i den nuværende forretningsorden for handicaprådet afholdes der møder i rådet efter
behov, dog mindst 4 gange årligt.
I byrådsperioden 2014-2017 blev der afholdt møder i handicaprådet ca. 6 gange årligt.
Møderne blev holdt på torsdage kl. 17-19.
Af den vedlagte kalender er der (med gult) markeret 5 mulige mødedage for den resterende
del af 2018:
 Torsdag den 3. maj
 Torsdag den 16. august
 Torsdag den 27. september
 Torsdag den 8. november
 Mandag den 3. december *)
*) International Handicapdag

Beslutning

Møderne i handicaprådet foreslås afholdt kl. 17-19.
Ovennævnte mødetidspunkter for 2018 blev godkendt.
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4.

Beslutning

5.
Beslutning

6.

Beslutning

7.

Beslutning

8.
Beslutning

Fastlæggelse af forretningsorden for handicaprådet
I henhold til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 29
fastlægger handicaprådet selv sin forretningsorden.
Udkast til forretningsorden er vedlagt. Udkastet er enslydende med den forretningsorden,
som blev vedtaget af handicaprådet den 26. februar 2014, idet der dog er foretaget enkelte
korrektioner.
Forretningsordenen blev godkendt med enkelte rettelser.

Velkomstbrev fra Det Centrale Handicapråd
Det Centrale Handicapråd har fremsendt det vedlagte velkomstbrev til alle kommunale
handicapråd.
-

Anbefalinger til handicaprådet om fokusområder
Handicaprådet for perioden 2014-2017 besluttede på sit sidste møde den 30/11 2017, at
anbefale følgende fokusområder for rådets arbejde i perioden 2018 – 2021:
 Opfølgning/videreførelse af projektet ”God adgang”
 Indsatsen på handicapområdet rettet mod børn og unge
 Overgangen fra børne/ungeområdet til voksenområdet
 Opfølgning på frikommuneforsøg på voksenområdet
 Opfølgning på specialanalyserne, herunder budgettildelingsmodel på skoleområdet
Handicaprådet besluttede, at der arbejdes videre med de anbefalede fokusområder i
perioden 2018-2021.

Forslag om borgerarrangement i regi af handicaprådet og Danske Handicaporganisationer
Medlem af handicaprådet Finn Petersen foreslår, at handicaprådet i samarbejde med
Danske Handicaporganisationer (DH) afholder et borgerarrangement med henblik på
oplysning om rådets/DH’s arbejde og fremme af medlemskabet af DH i Allerød.
Finn Petersen arbejder videre med forslag til borgerarrangement, bl.a. indeholdende et
oplæg ved Søren Holmgren (modtager af rådets handicappris for 2017).

Evt.
Handicaprådet var enige om, at der på rådets kommende dagsordener skal indgå et fast
punkt om ”den gode historie”.
Carsten Hussing udleverede kopier af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ”Tiltagspakke til
fremme af tilgængelighed 2018” fra 23. januar 2018.
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