RÅD: Handicapråd (2018-2021)

MØDE NR.: 4

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 8. november 2018

MØDESTED: Allerød Rådhus, mødelokale H

MØDETID:

17.00 – 18.00

TILSTEDE:

Finn Petersen, Klaus Østergård, Jesper Holdflod Pallesen og Martin H: Wolffbrandt

AFBUD:

Anders Damm-Frydenberg og Carsten Hussing

1.
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Punkt 12 udgår da det er en gentagelse af punkt 10

2.
Beslutning

Godkendelse af referat fra mødet 16. august 2018
Godkendt

3.
Beslutning

Orientering fra formanden
Formanden orienterede om, at Handicapprisen uddeles mandag den 3.december se venligst
jf. punkt 13 på dagsordenen. Møde den 3. december er således ikke et ordinært møde i
rådet, men en uddeling.

4.

Orientering fra fagudvalgene
 Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget (SVBU)
 Børne- og Skoleudvalget (BSU)
 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (TEPMU)
 Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)
I forhold til sagsbehandlingsfrister, blev rådet orienteret om, at SVBU har godkendt disse
idet det vurderes, at selvom fristerne på nogle områder forekommer lange, så vurderes
disse at afspejle de processer, der skal til for at gennemføre en sagsbehandling. De
foreslåede frister er ikke et udtryk for at begrænsede ressourcer.

Beslutning

Der arbejdes med at revidere kommunens Børne- og Ungepolitik. Der er indlagt et
mødeforløb for skolebestyrelser og dagtilbudsbestyrelser. Klaus Østergård deltager.

5.
Beslutning

Status vedrørende budget 2019 - 22
På det kommende møde i økonomiudvalget (tirsdag den 13. november 2018) er
dagsordenspunkt nr. 6 en opfølgning på budgetforliget 2019-26, hvor der er en status for
implementering af de enkelte elementer i aftalen.

6.

Sagsbehandlingsfrister 2018, jf. følgende:
Sag behandlet af SVBU den 30. oktober 2018, pkt. 3
Link: https://www.alleroed.dk/politik/dagsordener-og-referater
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Jesper Holdflods svar til handicaprådet af 30. oktober 2018 (vedlagt som bilag)
Artikel i Allerød Nyt den 11. september 2018
Link: http://alleroed.lokalavisen.dk/nyheder/2018-09-08/-Byr%C3%A5dsmedlemHandicappede-b%C3%B8rn-og-%C3%A6ldre-skal-have-hj%C3%A6lp-til-tiden-3080702.html
Beslutning

-

7.
Beslutning

Status på Projekt ”God Adgang”
Der er ansat ny medarbejder i Forvaltningen. Planen er at kommunale ejendomme
gennemgås med henblik på tilgængelighed..

8.
Beslutning

Borgerarrangement med DH-Allerød
Det forventes, at der bliver holdt et arrangement i februar 2019.

9.
Beslutning

Handicappris 2018
Annoncering vedr. indstilling af kandidater, har netop fundet sted.

10.
Beslutning

Status på handicapaktiviteter i kommunen
DH Allerød forventer at have en plan for aktiviteter i 2019, der kan fremlægges for rådet i
begyndelsen af januar 2019

11.
Beslutning

Tilbagemelding omkring dialog med Teknik & Drift
Der er mulighed for at gennemføre akutte tiltag for at forbedre tilgængeligheden i
kommunen.

12.
Beslutning

Status vedr. handicapaktiviteter i kommunen
Udgået

13.

Kommende møder
 Mandag den 3. december *)

Beslutning

14.
Beslutning

*) International Handicapdag
Er ikke et møde i traditionel forstand men en uddeling

Evt.
Den veteranstrategi, der er under udarbejdelse og det en model, hvor problemstillinger løses
helhedsorienteret efter principperne i frikommuneforsøget ”en borger – en plan”. Der
ansættes ikke en egentlig koordinator.

2

Den 9. november 2018
Finn Petersen
Formand
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