RÅD: Handicapråd (2018-2021)

MØDE NR.: 14

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 3. december 2020

MØDESTED: Allerød Rådhus, mødelokale H

MØDETID:

TILSTEDE:

17.00 – 19.00

Finn Petersen, Carsten Hussing, Klaus Østergaard, Jesper Holdflod Pallesen, Martin
Wolffbrandt og Anders Damm-Frydenberg.

AFBUD:

1.
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
-

2.
Beslutning

Godkendelse af referat fra sidst (vedlagt)
-

3.
Beslutning

Orientering fra formanden
Formanden orienterede om, at der er truffet afgørelse i Ankestyrelsen vedr. brug af private
konsulenter på det sociale område. Kommuner har således pligt til at genoptage sager, hvor
der er truffet afgørelser efter brug af konsulenter aflønnet efter ”No-cure-no-pay”-princippet.
Et antal borgere har henvendt sig til formanden vedr. nedlæggelse af
handicapparkeringspladser på MD. Madsensvej. Formanden vil kontakte Teknisk Chef Hans
Dyrby Kloch med forslag om, at det offentliggøres, hvor i bymidten der er etableret
handicapparkeringspladser.

4.

Beslutning

Henvendelser vedr. udfordringer for handicappede børn og deres familier i Allerød
Kommune samt idékatalog til forbedringer
Handicaprådet m.fl. modtog d. 9. november 2020 en klage fra et forældrepar med et
handicappet barn. Efterfølgende har forældreparret d. 25. november sendt en ny
henvendelse til bl.a. handicaprådet, vedlagt et bilag med indblik i 15 handicapfamiliers
oplevelser af samarbejdet med kommunen samt et idékatalog til forbedringer.
Henvendelserne med bilag er vedlagt.
Direktør Morten Bøgelund Andersen samt Familiechef Henrik Højbjerg Andersen deltager
under punktets behandling.
Morten Bøgelund Andersen og Henrik Højbjerg Andersen orienterede om følgende:
Der har været afholdt møde med forældreparret og aftalt opfølgende møder.
En række tiltag er igangsat bl.a. vedr. kommunikation, stabilitet ift. rådgivere mv. men det er
et langt sejt træk.
Der er udfordringer som følge af Covid-19 og stor personaleudskiftning.
Kompleksiteten i sagerne er steget, og der har været en stor stigning i procentdelen af en
årgang med diagnoser (fra 5% til 18% over 10 år).
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5.

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 behandlingen af Handicappolitikken er skubbet til SVBUmødet i januar.
Martin Wolffbrandt orienterede om, at projektering af cykelstier på Amtsvej og Allerød
Stationsvej i gang.

6.
Beslutning

7.

Handicappris 2020
Handicapprisen uddeles ikke i år, da der ikke kan peges på en kandidat.
-

Forslag til mødedatoer for 2021
Det foreslås at handicaprådet i 2021 holder møde på følgende datoer.
 Torsdag d. 18. februar
 Torsdag d. 15. april
 Torsdag d. 3. juni
 Torsdag d. 19. august
 Torsdag d. 14. oktober
 Enten onsdag d. 1. december eller torsdag d. 9. december *)
*Den internationale handicapdag d. 3. december falder i 2021 på en fredag. D. 2. december
2021 er der konstituerende møde i det nyvalgte byråd.

Beslutning

Mødeplanen blev godkendt

8.
Beslutning

Evt.
Carsten Hussing orienterede om God Adgang i relation til Mungo Park.
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