RÅD: Handicapråd (2018-2021)

MØDE NR.: 7

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 11. april 2019

MØDESTED: Allerød Rådhus, mødelokale H

MØDETID:

17.00 – 19.00

TILSTEDE:

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

AFBUD:

Anders Damm-Frydenberg.

1.
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.
Beslutning

Godkendelse af referat fra mødet d. 7. februar 2019
Godkendt

3.
Beslutning

Orientering fra formanden
Finn Petersen orienterede om afholdt årsmøde i DH-Allerød, hvor 5 foreninger var
repræsenteret. Finn har været formand i 16 år og ønskede et genrerationsskifte. Da ingen
stillede op, fortsætter Finn midlertidigt.

4.

Orientering fra fagudvalgene
 Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget (SVBU)
 Børne- og Skoleudvalget (BSU)
 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (TEPMU)
 Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)
Budgetproces for budget 2020 er igangsat. Partigrupperne har indleveret initiativsager, som
skal behandles på de kommende udvalgsmøder. Ligeledes skal omprioriteringsforslag
prioriteres i udvalgene.

Beslutning

Byrådets forårsseminar afholdes holdes 26. – 27. april, hvor bl.a. helhedsplan for bymidten
er på programmet - dvs. de overordnede linjer for bymidten; f.eks. bygningshøjder mv.
Handicapvenligheden i bymidten kan sættes på dagsordenen i forbindelse med planen.
Martin Wolffbrandt og Jesper Holdflod vil tage Handicaprådets budskab om ”universiel
design” med.
Handicaprådet ønsker oplyst om, der er ansat en ny handicapkoordinator i Forvaltningen, og
foreslår, at der etableres procedurer, så der ikke opstår tomrum, når medarbejdere stopper.
Finn Petersen og Carsten Hussing tager kontakt med Teknisk Chef Hans Dyrby Kloch for at
sikre at aftalen om at handicaprådet inddrages i forbindelse med byggeprojekter overholdes.
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5.
Beslutning

6.

Beslutning

Genoptagelse af drøftelse af skoletilbud til børn med særlige udfordringer
v. Finn Petersen og Klaus Østergård
Klaus Østergård har været i kontakt med en række forældre, som har oplevet div.
udfordringer i forhold til skoletilbud.
Direktør Morten Bøgelund Andersen Inviteres til næste møde.

Genoptagelse af drøftelse af Familieafdelingens Årsrapport 2018
Årsrapporten blev fremlagt for Børne- og Skoleudvalget på møde den 30. januar 2019.
Dagsordenspunkt og rapport er vedlagt som bilag.
v. Finn Petersen og Klaus Østergård
Finn Petersen har været i kontakt med borgere, der oplever lange sagsbehandlingstider.
Morten Bøgelund Andersen inviteres til næste møde.

7.
Beslutning

Borgerarrangement med DH Allerød i 2019
Arrangementet er udskudt til senere på året.

8.

Orientering om projekt God Adgang
Foreningen ”God Adgang” har oplyst, at de synes de bliver brugt for lidt og at der med fordel
kunne være mere dialog mellem kommunen og foreningen.
God adgang har fået en ny kontaktperson i Forvaltningen. Finn Petersen og Carsten
Hussing vil fremadrettet søge at holde to årlige møder med den pågældende.

9.

Mødedatoer i den resterende del af 2019
 Torsdag den 13. juni
 Torsdag den 22. august
 Torsdag den 3. oktober
 Tirsdag den 3. december *)

Beslutning

*) International Handicapdag
-

10.
Beslutning

Evt.
-
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