RÅD: Handicapråd 2014 - 2017

MØDE NR.: 20

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 17. august 2017

MØDESTED: Allerød Rådhus, mødelokale F

MØDETID:

kl. 17 – 19.

TILSTEDE:

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

AFBUD:

Jesper Hammer

1.
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.
Beslutning

Godkendelse af referat fra mødet den 4. april 2017
Godkendt

3.

Orientering fra formanden
Om relancering af Danske Handicaporganisationer i Allerød
DH-Allerød vil arbejde på at få nye medlemmer inden det konstituerende møde i det nye
byråd. De 3 nuværende medlemmer af handicaprådet kan fortsætte i en ny periode, men
med et større medlemsgrundlag kan der udpeges suppleanter, som kan inddrages og tage
over på sigt.

Beslutning

Den nuværende samarbejdsform og kultur i rådet søges opretholdt i den kommende
byrådsperiode.

4.
Beslutning

5.
Beslutning

6.
Beslutning

Orientering fra udvalgene – herunder specielt om budget 2018-21
Dialog om status på budgetfasen samt meddelelser fra udvalgene
Olav B. Christensen udleverede bilag om Sundhed- og Velfærdsudvalgets prioritering af
forslag til besparelser. Forslag med relevans for handicaprådet blev drøftet.

Handicapparkeringspladser i bymidten
Hvordan kommer vi videre?
Handicaprådet retter henvendelse til kommunens Teknisk Chef om
handicapparkeringspladser i bymidten med henblik på at få en status på området.

Opsætning af godkendte handicapparkeringsskilte på rådhusets
handicapparkeringspladser
Foreningen God Adgang har meddelt, at de nuværende skilte ikke kan godkendes.
Handicaprådet retter henvendelse til kommunens Teknisk Chef om skiltene.
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7.
Beslutning

8.
Beslutning

Handicapprisen 2017
Forslag til kandidater
Forslag til kandidater blev drøftet. Punktet genoptages på det kommende møde.

Status på specialanalyserne
Er der nyt om disse?
Handicaprådet har stillet en række spørgsmål relateret til specialanalyserne. Der rykkes for
det lovede svar.

9.
Beslutning

Status på inklusionsprocessen/ arbejdet i kommunen
Ansvaret for arbejdet og midlerne er decentraliseret til skolerne.
Skole- og Dagtilbudschef Dorte Lund Nielsen inviteres til det kommende møde i rådet med
henblik på at give en status på inklusionsprocessen.

10.

Eventuelle handicaprelevante forhold i forbindelse med Kommunalvalg 2017
Opfølgning
Partierne kan henvende sig til handicaprådet med henblik på vejledning om
tilgængelighedsforhold i forbindelse med vælgermøde mv.

Beslutning

Carsten Hussing har haft et indlæg i Allerød Nyt med opfordring til partierne om at huske
tilgængelighed for handicappede i forbindelse med udarbejdelse af valgmateriale og ved
afholdelse af vælgermøder.

11.
Beslutning

Drøftelse af eventuelle aktiviteter omkring Handicaprådet i efteråret
Formanden fremlægger forslag og alle øvrige medlemmer er velkomne til at komme med
forslag
Der sigtes mod et arrangement i oktober f.eks. om handicaprådets rolle og arbejde i Allerød
Kommune. Sagen genoptages på det kommende møde.

12.

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

Beslutning

-

13.
Beslutning

Evt.
Martin Wolffbrandt orienterede om, at han er ambassadør for indsamling til gigt- og
scleroseforeningen den 10. september, og udleverede materiale om indsamlingen.

Finn Petersen
Formand
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