RÅD: Handicapråd 2014 - 2017

MØDE NR.: 22

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 30. november 2017

MØDESTED: Allerød Rådhus, mødelokale H

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 26. oktober 2017
Godkendt

3.
Beslutning

Orientering fra formanden
Formanden takkede for perioden, der er gået. Han fremhævede, at der har været et godt
samarbejde, og at Handicaprådet er blevet hørt og inddraget.

4.
Beslutning

Orientering fra udvalgene
-

5.
Beslutning

Status på kommunalvalg 2017
Ved KV2017 blev nye hjælpemidler indført, som følge af lovændring (håndfri lup,
hæve/sænkebord). Hjælpemidlerne virkede fint, men blev kun brugt i begrænset omfang.

6.

Tilbagemelding fra Finn Petersen og Carsten Hussing om møde med Teknisk chef
Hans Dyrby Klock
Mødet med Hans Dyrby Klock handlede primært om handicapparkeringspladser i bymidten.
Antallet af handicapparkeringspladser er pt. tilstrækkeligt – bortset fra ved stationen, hvor
det vil blive undersøgt, om der kan etableres yderligere pladser.

Beslutning

Handicapparkeringspladserne i Lillerød Bymidte vil blive indtegnet på et oversigtskort, som
kan lægges på kommunens hjemmeside mv.

7.
Beslutning

Drøftelse af og beslutning om kandidat til handicapprisen 2017
Handicapprisen planlægges uddelt mandag den 4. december 2017 kl. 16.
Det blev besluttet, at Søren Holmgren tildeles handicapprisen for 2017.
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8.
Beslutning

Drøftelse af budgettildelingsmodel på skoleområdet præsenteret for rådet den 22.
november 2017
Rådets holdning til modellen var overordnet set positiv. Modellen giver muligheder for nye
tiltag, og det giver gennemsigtighed, at ”pengene følger barnet”. Modellen kræver stort
overblik hos skolelederne, hvorfor en ”backup-gruppe” på rådhuset er en fordel.

9.
Beslutning

Status på handicaprådets arbejde i den forgangne periode og tak for denne gang
Se pkt. 3.
Handicaprådet anbefaler, at der i den kommende periode fokuseres på:
 Opfølgning/videreførelse af projektet ”God adgang´”
 Handicapområdet – indsatsen rettet mod børn og unge
 Overgangen til voksenområdet
 Opfølgning på frikommuneforsøg på voksenområdet
 Opfølgning på specialanalyserne, herunder budgettildelingsmodel på skoleområdet

10.
Beslutning

Evt.
-

Den 30. november 2017
Finn Petersen
Formand
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