RÅD: Handicapråd 2014 - 2017

MØDE NR.: 21

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 26. oktober 2017

MØDESTED: Allerød Rådhus, mødelokale F

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 17. august 2017
Godkendt.
Der blev udleveret svar fra Morten Bøgelund Andersen på spørgsmål fra handicaprådet (jf.
referatets pkt. 8)

3.
Beslutning

Orientering fra formanden
Formanden orienterede om, at DH har aktiviteter i gang med henblik på indstilling af
rådsmedlemmer til næste periode.

4.
Beslutning

Orientering fra udvalgene
Der blev orienteret om følgende:
På Sundheds- og Velfærdsudvalgets område: Tidsplan for det kommende demensplejecenter, forsøg på Plejecenter Engholm om velfærdsteknologi, frikommuneforsøg samt
udvalgssager i høring hos bl.a. handicaprådet.
På Teknik- og Planudvalgets område: Afsættelse af midler til handicapvenligt toilet i
bymidten, legelementer i bymidten samt en pulje på 2 mio. kr. til småprojekter i
trafikhandleplan.
På Børne- og Skoleudvalgets område: Modernisering af læringsmiljøerne på skolerne,
Ny dagtilbud og klub i Blovstrød, hjemtagelse af unge, netværkstilbud i stedet for
aflastningstilbud samt projekt for handicappede børn ”fælles om fritiden”.
På et kommende møde ønskes en orientering om inklusion, herunder klubtilbud på
specialområdet, underretningspligt på skoleområdet (specialområdet), visitation og
revisitation.

5.
Beslutning

Status på budget 2018 - 2021
Der planlægges en samlet sag til alle udvalg om opfølgning og implementering af budgettet.
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6.
Beslutning

Kommunalvalg 2017
Der blev orienteret om nye regler for hjælpemidler samt om vælgermøde afholdt af
høreforeningen.

7.
Beslutning

Status på ”God Adgang” og fremtidig anvendelse
Status og opfølgning på ”God adgang” gives videre til handicaprådet i den kommende
byrådsperiode, herunder opfølgning på link til ”God adgang” fra kommunale hjemmesider.

8.

Handicappris 2017

Beslutning

Annonce om kandidater til prisen sættes i Allerød Nyt.

9.
Beslutning

Tanker og idéer til det kommende handicapråd – for perioden 2018 - 2021
Følgende tanker og idéer blev nævnt: Fortsat fokus på inklusionsproces, visitationsproces,
botilbudsstrategi, tilgængelighed i forhold til nye kommunale byggerier (fx
demensplejecenter, daginstitution, varmtvandsbassin), inspiration fra andre kommuner fx
Rudersdal vedr. ”åben side” på kommunens hjemmeside, hvor man kan komme med
forslag.

10.
Beslutning

Status på handicaprådets arbejde i den forgangne periode
Genoptages på næste møde.

11.
Beslutning

Resterende mødedatoer i 2017
 Torsdag den 30. november
-

12.
Beslutning

Evt.
Martin Wolfbrandt orienterede om foredrag på musikskolen.

Den 27. november 2017
Finn Petersen
Formand
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