RÅD: Handicapråd (2018-2021)

MØDE NR.: 3

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 16. august 2018

MØDESTED: Allerød Rådhus, mødelokale H

MØDETID:

17.00 – 19.00

TILSTEDE:

Finn Petersen, Carsten Hussing, Klaus Østergård, Jesper Holdflod, Anders DammFrydenberg og Martin Wolffbrandt

AFBUD:

Ingen

1.
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.
Beslutning

Godkendelse af referat fra mødet 3. maj 2018
Godkendt

3.
Beslutning

Orientering fra formanden
Formanden orienterede om, at en rekonstruktion af DH-Allerød er i gang.

4.

Orientering fra fagudvalgene
 Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget
 Børne- og Skoleudvalget
 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
 Kultur- og Idrætsudvalget
Der blev orienteret om følgende:

Beslutning

Fagudvalgene har behandlet alle initiativsagerne fra partigrupperne – og har enten henlagt
dem eller oversendt dem til budgetforhandlingerne.
Fagudvalgene har prioriteret besparelsesforslag i kategorierne rød, gul og grøn – ud fra
hvilke forslag, der politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre.
Kommunens økonomi er, siden før sommerferien, kommet mere under pres – bl.a. som
følge af merudgifter på tre områder - herunder midlertidige pladser.
Borgmesterens budgetforslag kommer i høring hos bl.a. handicaprådet.
Byrådet holder budgetseminar ultimo august.

5.

Beslutning

Genoptagelse af punkt om fejl i sagsbehandlingen i kommunerne, herunder Allerød, jf.
link: https://www.dr.dk/nyheder/indland/minister-er-baade-aergerlig-og-gal-fejl-paa-fejlrammer-familier-med-handicappede
Direktør Morten Bøgelund Andersen orienterer
Morten Bøgelund Andersens orientering blev taget til efterretning.

1

6.
Beslutning

Status vedrørende budget 2019 - 22
Se punkt 4.

7.

Tilgængelighedspulje
Fast pulje i budgettet til tilgængelighedstiltag i kommunen
Der rettes henvendelse til Teknisk Chef Hans Dyrby Kloch om budget afsat til
tilgængelighedstiltag.

Beslutning

Desuden videregives den vedlagte henvendelse om vanskeligt passable hjørner og fortove,
som et medlem af DH’s lokalafdeling i Allerød har fremsendt.

8.
Beslutning

9.
Beslutning

10.
Beslutning

11.
Beslutning

Handicapaktiviteter i kommunen
Muligheden for at skabe et samlet overblik over de handicapaktiviteter, der foregår i
kommunen
Finn Petersen vil rette henvendelse til Fritidsnævnet.

Handicapparkeringspladser i bymidten
Finn Petersen og Carsten Hussing giver en tilbagemelding på materiale modtaget fra
Forvaltningen om handicapparkeringspladser.
Finn Petersen og Carsten Hussing har gennemgået oversigtskort med
handicapparkeringspladser i bymidten. De vurderer, at behovet for pladser stort set er
dækket ind – dog er der behov for 1-2 ekstra pladser ved Banetorvet og ved Centerhallen.

Efterårsarrangement med DH-Allerød
Finn Petersen orienterer om de aktuelle planer
Genoptages, der arbejdes pt. med to datoer for et arrangement 11. oktober eller 1. nov.

Status på Projekt ”God Adgang”
Finn Petersen og Carsten Hussing tager kontakt til Hans Dyrby Kloch med henblik på at få
afklaret, hvem i Forvaltningen der arbejder med projektet ”God Adgang”
Pt. mangler 9 bygninger, at blive gennemgået.

12.

Kommende møder
 Torsdag den 27. september
 Torsdag den 8. november
 Mandag den 3. december *)
*) International Handicapdag

Beslutning

-
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13.
Beslutning

Evt.
Der blev orienteret om, at Handicaprådet i Furesø Kommune den 27. september 2018
holder workshop om ”overgangen mellem børne og overvoksenområdet”. Et tilsvarende
arrangement kan overvejes i Allerød.
Martin Wolffbrandt orienterede scleroseforeningens indsamling.

Finn Petersen
Formand
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