Dagsorden
HVIDOVRE KOMMUNE
Social- og Sundhedsforvaltningen
Ældre- og Handicapafdelingen
Sagsbehandler:
Betina Engelhardt Rasmussen

Dagsorden og indkaldelse til møde i Handicaprådet 28.2.2007
Kl. 19.00 i Mødelokale: Ny Kaffestue på Rådhuset
Næste møde: 5.9.2007 kl. 19.00-21.30

Dagsorden for Handicaprådsmøde d. 28. februar 2007
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Meddelelser.
3. Bemærkninger.
4. Handicapafdelingens opgaver.
Redegørelse om afdelingens opgaver i relation til borgere med handicap. V. Afdelingsleder Søren Ethelberg og faglig konsulent på handicapområdet Marianne Rasmussen
5. Handicappolitik
Status for processen for tilvejebringelse af en handicappolitik, herunder status for kortlægning af eksisterende tilbud til borgere med handicap.
Afklaring af indhold på planlagt temamøde d. 11. maj 2007 kl. 14.0018.00.
(Af praktiske grunde kan et besøg på et bofællesskab ikke gennemføres en fredag, hvorimod besøg kunne gennemføres torsdag d. 10.
maj 2007.)
(Efter formandens drøftelse med Helle Adelborg, vil det dog være
nødvendigt at udsætte tema-mødet om handicappolitik til 2008.)
6. Stedfortrædernes mulige deltagelse i rådets møder.
På sidste møde foreslog en af stedfortræderne, der deltog i mødet i
stedet for et af de faste medlemmer, at Handicaprådets møder blev
holdt som åbne møder, så stedfortrædere kunne deltage for at kunne
overvære forhandlingerne.

19.02.2007/btk

Repræsentanter fra Social- og Sundhedsforvaltningen vil på mødet
redegøre for om det er muligt at åbne rådets møder for stedfortrædere og andre interesserede.
7. Årsberetning 2006
Beretning for rådets virksomhed i 2006 forventes fremlagt på mødet.
8. Spørgsmål
8.1: Hvor lang er den faktiske sagsbehandlingstid på ydelser bestilt
af en ergoterapeut efter aftale med en borger med handicap?
Ydelsen kunne dreje sig om fjernelse af dørtrin, etablering af et handicapvenligt toilet eller montering af køkkenbord, der kan hæves og
sænkes
9. Emne/r til næste møde
10. Næste arrangement
Møde med Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 28. marts 2007
kl. 19.00.
11. Næste ordinære møde
5. september 2007 kl. 19.00-21.30
12. Eventuelt

