RÅD: Handicapråd (2018-2021)

MØDE NR.: 15

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 3. juni 2021

MØDESTED: Allerød Rådhus, mødelokale C

MØDETID:

17.00 – 19.00

TILSTEDE:

Finn Petersen, Carsten Hussing, Klaus Østergård, Anders Damm-Frydenberg, Martin
Wolffbrandt.

AFBUD:

Jesper Holdflod Pallesen

1.
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.
Beslutning

Godkendelse af referat fra sidst (vedlagt)
Godkendt

3.

Besøg af repræsentanter fra forældregruppe vedr. udfordringer for handicappede
børn og deres familier
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.
Ved handicaprådsmødet i december 2020 var Direktør Morten Bøgelund Andersen samt
Familiechef Henrik Højbjerg Andersen indbudt vedrørende henvendelserne.

Beslutning

4.
Beslutning

På dette møde deltager Signe Lehrmann samt yderligere en repræsentant fra
forældregruppen med henblik på fremlæggelse af deres udfordringer og idéer til
forbedringer.
Signe Lehrmann fra forældregruppen deltog - og fortalte om de udfordringer, de som familie
til et handicappet barn, har mødt i forhold til Allerød Kommune. Signe orienterede desuden
om forældregruppens forslag til, hvordan samarbejdet mellem kommunen og familierne kan
forbedres, og oplyste, at der er aftalt opfølgende møder med Morten Bøgelund Andersen.
Handicaprådets medlemmer opfordrede Signe til at fortsætte arbejdet med at sætte fokus på
vilkår og udfordringer for familier med handicappede børn og herunder til at tage kontakt
med medlemmer af byrådet.

Orientering fra formanden
-
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5.

Beslutning

Orientering fra fagudvalgene, specielt med fokus på budget 2022
 Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget (SVBU)
 Børne- og Skoleudvalget (BSU)
 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (TEPMU)
 Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)
Anders og Martin orienterede om, at det endnu er uafklaret, hvad økonomiaftalen mellem
regeringen og KL vil få af konsekvenser for Allerøds budget 2022 - og om der bliver behov
for besparelser .

6.

Handicapparkering i bymidten
Drøftelse af rådets holdning til parkering for handicappede i bymidten.

Beslutning

Finn følger op på henvendelse til Hans Dyrby Kloch om handicaprådets forslag til
handicapparkering, herunder forslag om, at om at det offentliggøres, hvor i
bymidten/kommunen handicapparkeringspladserne er placeret.

7.

Handicappris 2021

Beslutning

Finn opfordrede rådets medlemmer til at overveje forslag til kandidater til 2021-prisen.

8.

Videregivelse af strategier/arbejdsgange til det kommende Handicapråd (2022 – 25).

Beslutning

Finn vil samle forslag til strategier, indsatsområder mv. i et dokument, som kan videregives
til det kommende handicapråd.
Følgende indsatsområder vil indgå:
 Forbedringer af samarbejdet mellem kommunen og familier med handicappede
børn, jf. forældregruppens forslag.
 Børne- og skoleområdet
 Tilgængelighed
Punktet genoptages på kommende møde.

9.

Forslag til mødedatoer den resterende del af 2021
Der er pt. planlagt følgende møder:
 Torsdag d. 19. august (mødet foreslås flyttet til enten d. 12. august eller d. 2. september
pga. af arrangement i byrådet)
 Torsdag d. 14. oktober (mødet foreslås flyttet til enten d. 7. eller d. 28. oktober pga.
arrangement i byrådet)
 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

De resterende møder i afholdes på følgende dage:
d. 12.august, d. 7. oktober og d. 1. december.
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10.
Beslutning

Evt.
-
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