RÅD: Handicapråd (2018-2021)

MØDE NR.: 8

SAGSTYPE: Dagsorden

MØDEDATO: 20. august 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. 11. april 2019
Godkendt

3.
Beslutning

Orientering fra formanden
Formanden orienterede om:
 Status for DH-Allerød, herunder at han fortsætter som formand.
 Planer for afholdelse af et event (borgerarrangement) i tilknytning til uddelingen af årets
handicappris d. 3. december 2019.

4.

Genoptagelse af drøftelse af skoletilbud til børn med særlige udfordringer
Direktør Morten Bøgelund Andersen deltager
Morten Bøgelund Andersen orienterede kort om området, herunder om:

Beslutning

Historikken på området – bl.a. indførelsen af en ny budgetmodel, hvor pengene følger
barnet og/eller de læringsmiljøer, det er en del af.
Den gennemførte reduktion og omstrukturering af specialtilbuddene, således at kvaliteten i
de tilbageværende er forbedret.
At der generelt er mange både små og store knapper, der skal skrues på for at få et godt
skoletilbud, men at det vurderes at gå den rigtige vej.

5.

Beslutning

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.
Direktør Morten Bøgelund Andersen deltager.
Morten Bøgelund Andersen orienterede om:
At vækst i antal indberetninger og børnefaglige undersøgelser giver pres på afdelingen
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At der arbejdes målrettet med at forbedre afdelingens kommunikation udad til, herunder i
forhold til svar på henvendelser mv. og status på sager.
At der er indført ”fremskudte socialrådgivere” på skoler mv.
Familieafdelingens chef Henrik Højbjerg Andersen inviteres til det kommende møde for at
give en status på afdelingens arbejde med gennemgang af sager, kommunikationsstrategi
mv.

6.
Beslutning

Allerød Kommunes strategi omkring sundhedshus i kommunen
Jesper Holdflod Pallesen orienterede om:
At huset, som er under opførelse ved Allerød Station, ikke er et kommunalt sundhedshus,
men rent privat.
At der i SVBU er igangsat udarbejdelse af en samlet strategi for udviklingen på ældrerådet,
herunder for det borgernære sundhedsvæsen.

7.
Beslutning

Budget 2020, herunder eventuelle besparelse på handicapområdet
Se pkt. 8

8.

Orientering fra fagudvalgene
 Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget (SVBU)
 Børne- og Skoleudvalget (BSU)
 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (TEPMU)
 Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)
Der blev orienteret om at budgetprocessen er forsinket og komprimeret, da folketingsvalget i
juni har medført forsinkelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Beslutning

Det endelige budget skal således først vedtages d. 5. november 2019.
Alle fagudvalg har indstillet forslag til besparelser. Der henvises til Budgetnotat nr. 6, som
blev behandlet af Økonomiudvalget d. 20/8.

9.
Beslutning

Handicappris 2019
Formanden opfordrede rådets medlemmer til at overveje mulige kandidater.

10.

Mødedatoer i den resterende del af 2019
 Tirsdag den 3. december *)

Beslutning

*) International Handicapdag
-
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11.
Beslutning

Evt.
-

Finn Petersen
Den 26. september 2019
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