RÅD: Handicapråd (2018-2021)

MØDE NR.: 2

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 3. maj 2018

MØDESTED: Allerød Rådhus, mødelokale H

MØDETID:

17.00 – 19.00

TILSTEDE:

Finn Petersen, Carsten Hussing, Klaus F. Østergaard, Jesper Holdflod, Anders DammFrydenberg og Martin Wolffbrandt.

AFBUD:

Ingen

1.
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.
Beslutning

Godkendelse af referat fra mødet 13. marts 2018
Godkendt.
Den tilrettede forretningsorden (jf. referatets pkt. 4) udsendes til rådets medlemmer.

3.

Orientering fra formanden om
 Danske handicaporganisationer generelt
 Danske Handicaporganisationer i Allerød Kommune
Formanden orienterede om:

Beslutning

Et afholdt møde for formænd for handicapråd i alle kommuner, herunder
 At stort set alle lokale handicaporganisationer oplever rekrutteringsproblemer.
 At DH har fået del i udlodningsmidlerne (tidligere tipsmidlerne) og at lokale
foreninger kan søge om tilskud til specifikke arrangementer.
Der afholdes møde i DH Allerød den 8. maj med henblik på afklaring af proceduren for
udpegning til handicaprådet.

4.

Beslutning

Orientering fra fagudvalgene
 Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget
 Børne- og Skoleudvalget
 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
 Kultur- og Idrætsudvalget
Der blev orienteret om budgetprocessen, borgerdialogmøde på SVBU’s område den 17. maj
2018, lokalplaner, energiforbedringer.
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5.

Beslutning

Budget 2019 - 22
 Omprioriteringskatalog
 Effektiviseringskatalog
 Servicereduktioner
Der blev orienteret om, at alle fagudvalg på kommende møder skal prioritere forslag til
servicereduktioner (som hhv. røde, gule eller grønne).
Handicaprådets brugerrepræsentanter blev opfordret til at komme med høringssvar til
forslagenes mulige sociale konsekvenser.
Det blev påpeget, at der opleves ”en træghed i systemet” ifh. til igangsatte tiltag/nye
processer på specialområdet (skolerne).

6.

Fejl i sagsbehandlingen i kommunerne, herunder Allerød Kommune
Jf. link:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/minister-er-baade-aergerlig-og-gal-fejl-paa-fejl-rammerfamilier-med-handicappede

Beslutning

Den landsdækkende undersøgelse viser, at der i 2017 var fejl i 52 % af de klagesager, som
Ankestyrelsen behandlede om hjælp til familier med handicappede børn.
Netværksmuligheder for familier med handicappede børn blev drøftet samt forskellige
interesseorganisationers rådgivningstilbud.
Punktet genoptages på det kommende møde, hvor en repræsentant fra Forvaltningen
inviteres.

7.
Beslutning

Handicapparkeringspladser i bymidten
Finn Petersen og Carsten Hussing har modtaget materiale fra Forvaltningen om handicapparkeringspladser, som de vil gennemgå med henblik på kommentarer og forslag om
forbedringer.

8.

Tilgængelighed i kommunen
 Evt. budgetmidler til tilgængelighed
Det blev påpeget, at veje og fortove mange steder i kommunen ikke er så fremkommelige
for gangbesværede mv. som det kunne ønskes - og at vedligeholdelsen ofte er problemet.

Beslutning

Det blev desuden påpeget, at tilgængelighed bør være en del af planlægningen, når man
bygger nyt.
Tidligere har Handicaprådet haft en øremærket pulje til akutte tilgængelighedstiltag. Dog
blev ikke alle midlerne brugt.
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9.
Beslutning

Status på Projekt ”God Adgang”
-

10.

Kommende møder
 Torsdag den 16. august
 Torsdag den 27. september
 Torsdag den 8. november
 Mandag den 3. december *)
*) International Handicapdag

Beslutning

-

11.
Beslutning

Evt.
-

Den 10. august 2018
Finn Petersen
Formand
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