RÅD: Handicapråd (2018-2021)

MØDE NR.: 13

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 22. oktober 2020

MØDESTED: Allerød Rådhus, mødelokale H

MØDETID:

17.00 – 19.00

TILSTEDE:

Finn Petersen, Carsten Hussing, Jesper Holdflod, Martin Wolffbrandt og Anders DammFrydenberg

AFBUD:

Klaus Østergaard

1.
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
.
Martin Wolffbrandt orienterede om, at han har et punkt til et kommende møde vedr.
spørgeskema om, hvordan kommunens hjemmeside fungerer.

2.
Beslutning

Godkendelse af referat fra sidst (vedlagt)
Godkendt.
Vedr. punkt 3 (orientering fra formanden) orienterede Carsten Hussing om at han i lighed
med formanden trækker sig ved udgangen af denne periode.
Vedr. punkt 7 (ombygning af Teater Mungo Park) bemærker handicaprådet, at det vil være
en fordel, hvis Mungo Park henvender sig hos Foreningen God Adgang i forbindelse med
byggeriet. F.eks. i forhold til teleslynger og tilgængelighed i øvrigt.

3.
Beslutning

Orientering fra formanden
Formanden orienterede om at der ikke siden sidste møde har været afholdt møder i DHAllerød, som følge af Covid-19.
Desuden udleverede formanden kopi af debatindlæg fra Allerød Nyt om, at Allerød holder
igen med ressourcer til specialundervisning.

4.

Beslutning

Orientering fra fagudvalgene, herunder om status på budget 2021
 Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget (SVBU)
 Børne- og Skoleudvalget (BSU)
 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (TEPMU)
 Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)
Jesper Holdflod orienterede om, at udkast til Social- og Beskæftigelsespolitik 2021 er på
dagsordenen til næste møde i SVBU. Politikken skal bl.a. erstatte den nuværende
Handicap- og psykiatripolitik, hvorfor Finn Petersen og Carsten Hussing fra handicaprådet
har deltaget i arbejdsgruppen, som har udarbejdet politikken. Jesper forventer en god debat
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om politikken i SVBU, før den bliver sendt i offentlig høring. Finn og Carsten orienterede om,
at deltagelsen i arbejdsgruppen har været en god og lærerig proces - ligesom resultatet er
blevet kort og præcist. Dog påpeger Finn og Carsten, at et afsnit om pårørende med fordel
kunne tilføjes, og at det er afgørende, hvad der afsættes af ressourcer til implementering af
politikken.
Jesper orienterede om, at ombygning af Kratbjergskolen, afd. Engholmskolen samt
Blovstrød Skole er besluttet.
I den forbindelse påpegede Finn, at det er vigtigt at indtænke alle grupper fra start - i form af
Universelt Design og tilgængelighed. Dvs. at indtænke tiltag som er ”nødvendigt for nogle og
godt for alle”

5.

Ny Handicappolitik - status

Beslutning

Se pkt. 4 ovenfor

6.

Projekt ”God Adgang” – opfølgning og status

Beslutning

Carsten Hussing orienterede om, at Foreningen God Adgang har genbesøgt 7 af kommunes
bygninger, og at rapporter fra besøgene er sendt til Forvaltningen.
God Adgang har desuden henvendt sig til Mungo Park med tilbud om at bidrage i
forbindelse med teaterets kommende byggeri.

7.
Beslutning

Handicappris 2020 – annoncering og eventuelle kandidater
Der annonceres efter kandidater til årets handicappris.

8.

Mødedatoer for 2020
Resterende møder i 2020:
 Torsdag d. 3. december

Beslutning

Mødedatoen i december ændres fra d. 2. til d. 3. december 2020.

9.
Beslutning

Evt.
Finn har modtaget DH´s vurdering af regeringens lovprogram 2020-2021.

Finn Petersen
Den 30. november 2020
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