RÅD: Handicapråd 2014 - 2017

MØDE NR.: 16

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 27. oktober 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.

1.
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.
Beslutning

Godkendelse af referat fra mødet den 18. august 2016
Godkendt.

3.
Beslutning

Orientering fra formanden
Vedr. de gennemførte specialanalyser anbefaler formanden, at materialet udsendes i høring
igen.
På specialområdet er det centralt med en bred udredning, en tidlig indsats og større
koordinering på tværs af fagområder og mellem børneområdet og voksenområdet.
Formanden anbefaler et formaliseret samarbejde med VISO med henblik på at den rigtige
udredning sker første gang.
Desuden anbefales løbende tilfredshedsundersøgelser om borgernes oplevelser af
kommunens ydelser på specialområdet.
Handicaprådet inviteres til:
 KL´s handicap og psykiatrikonference den 29. november 2016
 Borgermøde om demensplejecenter den 16. november 2016

4.
Beslutning

Orientering fra udvalgene
Der blev orienteret om følgende:
Allerød Kommune deltager i frikommune netværket: ”En plan for en sammenhængende
indsats sammen med borgeren”
De gennemførte specialanalyser, herunder at de tre delanlyser (på hhv. det specialiserede
voksenområde, det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet)
behandles samtidigt for at sætte fokus på mere tværgående koordinering mellem de tre
områder.
Igangsætning af proces for opførelse af demensplejecenter, herunder afholdelse af
borgermøde.
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Supercykelsti, ny institution i Blovstrød, udbygning af Mungo Park samt Trafikplan, som pt.er
i høring.

5.
Beslutning

Det vedtagne budget 2017 - 2020
Besparelsen som følge af analyserne på specialområdet er forøget med årligt 0,5 mio. kr.

6.
Beslutning

Status på igangværende byggeprojekter i kommunen
-

7.

Status og videre forløb på projekt ”God Adgang” ved Finn Petersen, Carsten Hussing
samt Olav B. Christensen
Der er opnået ”God Adgang-mærker” på over 20 kommunale bygninger.

Beslutning

Med henblik på synliggørelse af mærkningen opsættes rådhusets mærker den 8. december
2016 (samme dag som uddeling af handicappris). Der udarbejdes pressemeddelelse og
orienteres om mærkningen på kommunens hjemmeside.

8.
Beslutning

Handicapprisen 2016 (forslag til annonce vedlagt)
Handicapprisen uddeles i forbindelse med handicaprådets møde den 8. december 2016.
Der annonceres efter kandidater til prisen i Allerød Nyt den 1. november 2016.

9.

Mødedatoer i 2016
Datoer
Torsdag den 8. december

Beslutning

-

10.
Beslutning

Evt.
-

Sted
Rådhuset, mødelokale H

Evt. bemærkninger

Den 4. november 2016
Finn Petersen
Formand
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