RÅD: Handicapråd 2014 - 2017

MØDE NR.: 19

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 4. april 2017

MØDESTED: Allerød Rådhus, mødelokale H

MØDETID:

kl. 17 – 19.

TILSTEDE:

Finn Petersen, Carsten Hussing, Klaus Østergaard, Martin Wolffbrandt, Jesper Hammer, Olav
B. Christensen og Bente Hansen (referent)

AFBUD:

Ingen

1.
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.
Beslutning

Godkendelse af referat fra mødet den 10. januar 2017
Godkendt.
Der følges op på antal klager og antal sager, som er hjemvist til fornyet behandling.
Olav B. Christensen refererede til artikel i Frederiksborg Amtsavis den 31/3 – 2017 om
klageantal i kommunerne.

3.
Beslutning

Orientering fra formanden
Intet

4.
Beslutning

Orientering fra udvalgene – herunder specielt om budget 2018-21
Der blev orienteret om følgende:
Katalog over forslag til driftsbesparelser er behandlet for anden gang i udvalgene.
Ved en tredje behandling i maj/juni 2017 skal udvalgene prioritere forslagene.
På Sundheds- og Velfærdsudvalgets område er der følgende forslag med relevans for
handicapområdet:
 Reduktion af individuel transport efter serviceloven
 Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen
 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende
 Reducering af støtte fra private udbydere til borgere i egen bolig - via gennemgang
af støtteaftaler
 Reducering af pædagogisk støtte på Solvænget (Kollegiedelen)
 Ophør med brug af klubber uden for Allerød Kommune
 Lukning af ”Glad Mad – kantinen” om fredagen
Handicaprådet inviteres til mødet i Teknik- og Planudvalget den 11/5 2017 med henblik på
dialog om besparelsesforslagene på udvalgets område.
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5.
Beslutning

Status på specialanalyserne
Byrådet behandlede specialanalyserne på mødet den 30/3 2017, og vedtog at tale-læseklasserne udfases i stedet for nedlægges samt at et antal basispladser bevares.
Inden for den nuværende byrådsperiode tages der stilling til, hvad der skal ske med
Maglebjergskolen.

6.
Beslutning

Status på ”God Adgang”
”God Adgang-skilte” er opsat, og Finn Petersen og Carsten Hussing vil kontakte ”God
adgang” for at følge op på, hvordan de virker og bliver brugt.

7.
Beslutning

Handicapparkeringspladser i bymidten
Der er etableret handicap p-pladser med tidsbegrænsning ved den nye Netto ”på
Posthusgrunden”.
Det blev drøftet, hvorvidt p-pladserne er store nok, om tidsbegrænsning er tilladt og hvordan
det generelt sikres, at der ved private byggerier etableres det lovgivningsmæssige rigtige
antal handicap p- pladser.

8.
Beslutning

9.
Beslutning

Adgangsforhold ved den nye bebyggelse på ”Posthusgrunden” (til eventuelle firmaer
beliggende over gadeplan)
Adgangsforholdene til den nye bebyggelse blev drøftet, herunder trin op til elevator.

Handicaprådets restbudget for 2017, herunder drøftelse af eventuelle aktiviteter i
efteråret 2017
Der resterer ca. 65.000 kr. på handicaprådets budget, idet der er overført beløb fra tidligere
år.
På et kommende møde drøftes muligheden for at afholde ”et oplysende arrangement for
handicappede” i efteråret.

10.
Beslutning

Eventuelle handicaprelevante forhold i forbindelse med Kommunalvalg 2017
Carsten Hussing vil skrive indlæg til Allerød Nyt med opfordring til partiforeninger m.fl. om at
indtænke tilgængelighed i forbindelse med valgmøder.
Fra kommunalvalget 2017 får vælgere med behov for hjælp til stemmeafgivningen mulighed
for at vælge at hjælpen alene skal ydes af en person, vælgeren selv udpeger.

11.

Resterende mødedatoer i 2017
 Torsdag den 17. august
 Torsdag den 26. oktober
 Torsdag den 30. november

Beslutning

Mødet den 8. juni 2017 flyttes til onsdag den 7. juni 2017.

12.
Beslutning

Evt.
Det blev påpeget, at en strategi for tilgængelighed med fordel kan udarbejdes af kommunen.
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August 2017
Finn Petersen
Formand
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