RÅD: Handicapråd 2014 - 2017

MØDE NR.: 15

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 18. august 2016

MØDESTED: Allerød Rådhus, mødelokale H

MØDETID:

kl. 17 – 19.

TILSTEDE:

Finn Petersen, Carsten Hussing, Klaus Østergaard, Olav B. Christensen, Jesper Hammer og
Martin Wolffbrandt

AFBUD:

Ingen

EJ MØDT:

Ingen

1.
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.
Beslutning

Godkendelse af referat fra mødet den 9. juni 2016
Godkendt.

3.

Orientering fra formanden, herunder om
1 Projektet Allemed.dk ved Danske Handicaporganisationer om styrkelse af
inklusionsindsatsen (socialt og fagligt) samt trivsel i klassen.
2 Planlægning af temadrøftelser med oplæg fra administrationen på rådets
kommende møder.
Ad 1) Formanden orienterede om allemed.dk, som er rettet mod elever i grundskolen og har
fokus på inklusion af elever med alle typer af handicaps. Allemed.dk indeholder en række
forskellige værktøjer og projekter, som kan lette inklusionsarbejdet.

Beslutning

Finn Petersen vil på vegne af handicaprådet sende en henvendelse til kommunen med
opfordring til at allemed.dk anvendes i kommunen.
Ad 2) Kommende temadrøftelser med deltagelse fra Forvaltningen:
-Projektet ”God adgang”
-Specialområdet/inklusion (tidspunktet skal tilpasses igangværende proces på området)

4.
Beslutning

Orientering fra udvalgene, herunder om status på budgetlægningen for 2017 - 2020
Der blev orienteret om følgende:
-Det forventede regnskab pr. 30/6 2016 (halvårsregnskabet), der viser et forventet
merforbrug på handicapområdet. Olav B. Christensen orienterede om årsager.
-Byrådet har besluttet effektiviseringer på 4,5 mio. kr.
Sparebehovet i budget 2017 er mindre end forventet, bl.a. som følge af bortfald af
omprioriteringsbidrag og mindreudgift som følge af korrektion af befolkningstal.
-Proces forud for budgetvedtagelse, herunder at:

1

-

Borgmesteren fremlægger budgetforslag på borgemøde den 7/9
Byrådet holder budgetseminar den 17-18/9
Budgettet vedtages den 11/10

-En del af kommunens andel af værdighedsmilliard anvendes til ansættelse af
demenskoordinator.
-Skovvang Plejecenter 2 er undervejs med 40 demenspladser.

5.
Beslutning

Status på projektet ”Fælles afsæt – fælles udvikling” på skoleområdet
Kvartalsmøde 2 blev afholdt i juni.
I projektet tages der nu fat på specialområdet, hvor bl.a. gruppeordningerne på skolerne skal
revurderes.

6.
Beslutning

Status på igangværende byggeprojekter i kommunen
Handicaprådet ønsker at blive involveret i kommunens byggeprojekter med henblik på at
tiltag vedrørende tilgængelighed indarbejdes i projekterne fra start.
Kommende projekter:
-Ny koncertsal til musikskolen, hvor hovedparten af finansieringen sker via en privat
donation på 4 mio. kr.
-Skovvang Plejecenter 2

7.
Beslutning

Status på projekt ”God Adgang” ved Finn Petersen og Carsten Hussing
Finn Petersen og Carsten Hussing holder primo september statusmøde med projektets
tovholder i Forvaltningen.
Oversigt over nuværende ”God Adgang mærker” i kommunens bygninger blev udleveret.

8.

Evt.
Martin Wolffbrandt orienterede om Gigtforeningen og Scleroseforeningens indsamling den
11/9 2016, og udleverede kort med opfordring til at melde sig som indsamler.

9.

Mødedatoer i 2016
Datoer
Torsdag den 27. oktober
Torsdag den 8. december

Beslutning

Sted
Rådhuset, mødelokale H
Rådhuset, mødelokale H

Evt. bemærkninger

-

Den 25. august 2016
Finn Petersen
Formand
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