RÅD: Handicapråd (2018-2021)

MØDE NR.: 6

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 7. februar 2019

MØDESTED: Allerød Rådhus, mødelokale H

MØDETID:

17.00 – 19.00

TILSTEDE:

Finn Petersen, Klaus Østergård, Carsten Hussing, Jesper Holdflod Pallesen og Martin H.
Wolffbrandt

AFBUD:

Anders Damm-Frydenberg

1.
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.
Beslutning

Orientering fra formanden
Formanden orienterede om, at der er indkaldt til årsmøde i DH-Allerød i marts.

3.

Orientering fra fagudvalgene
 Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget (SVBU)
 Børne- og Skoleudvalget (BSU)
 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (TEPMU)
 Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)

Beslutning

Der blev orienteret om og drøftet følgende:
På SVBU’s område:
 Høringsvar fra handicaprådet er indarbejdet i beskæftigelsesplan.
 SVBU har tilsluttet sig Nordklyngens fælles høringssvar til Sundhedsaftale.
 Generelt er det vanskeligt at rekruttere inden for plejesektoren. Der er ansat flere
ledere på området, og tilsynsrapporter for kommunens plejecentre er generelt fine.
På TEPMU’s område:
 Helhedsplan for bymidten samt ny planstrategi er undervejs. Det blev pointeret, at
det er vigtigt, at Handicaprådet inddrages tidligt i processerne i forhold til input
vedrørende tilgængelighed.
 Generelt er det hensigtsmæssigt, at ”universel design” tænkes ind i lokalplaner mv.
og at de udarbejdes, så der ikke på sigt genereres ekstraudgifter for kommunen.
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4.

Beslutning

Drøftelse af skoletilbud til børn med særlige udfordringer
Baggrunden er signaler fra ADHD-foreningen i Nordsjælland - og at man har kunnet læse, at
Hillerød Kommune har store udfordringer med relevante og rettidige skoletilbud til børn med
særlige udfordringer (diagnose, visitation, revisitation elevplaner mv.)
Har Allerød Kommune de samme udfordringer?
Finn Petersen og Klaus Østergård skriver udkast til henvendelse til Børne- og Skoleudvalget
vedr. tilbagemeldinger fra forældre om skoletilbuddene, diagnosticeringsforløb, revisitation
og elevplaner.

5.

Drøftelse af Familieafdelingens Årsrapport 2018
Årsrapporten blev fremlagt for Børne- og Skoleudvalget på møde den 30. januar 2019.
Dagsordenspunkt og rapport er vedlagt som bilag.

Beslutning

Finn Petersen og Klaus Østergård skriver udkast til henvendelse til direktøren for området,
da de ikke er enige i årsrapportens konklusion.

6.
Beslutning

Borgerarrangement med DH Allerød i 2019
Finn Petersen orienterede om, at der sigtes mod et arrangement den 2. maj, hvor der
inviteres via Familieafdelingen og suppleres med en ”åben invitation”.

7.

Fastlæggelse af mødedatoer for 2019
Ifølge handicaprådets forretningsorden afholdes der møder i rådet efter behov, dog mindst 4
gange årligt.
Hvis torsdage kl. 17 – 19 fastholdes som mødetidspunkt, foreslås nedenstående
mødedatoer i den resterende del af 2019:
 Torsdag den 11. april
 Torsdag den 13. juni
 Torsdag den 22. august
 Torsdag den 3. oktober
 Tirsdag den 3. december *)

Beslutning

*) International Handicapdag
Godkendt – møderne bookes i kalenderen.

8.
Beslutning

Evt.
-
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