Til medlemmer i
Hvidovre Handicapråd
Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre
Børne- og Velfærdsforvaltningen
Ældre- og Handicapafdelingen
Sagsbehandler:
Emilie Hasle Nielsen
Telefon: 3639 3715
e-mail: ehs@HVIDOVRE.DK
Til medl emme

Mødeindkaldelse og dagsorden til møde 20.8.2014

13. august 2014

Hermed indkaldes til møde i Hvidovre Handicapråd. Mødet afholdes

Sagsnr.: 14/2724
Dok.nr.: 187258/14

onsdag d. 20. august 2014 kl. 19.00
i Sollentuna II og III, 5. sal på rådhuset
(Der vil være indgang via hovedindgangen kl. 18.45, hvor Emilie står i døren og lukker ind)

Dagsorden:
1.0. Godkendelse af dagsorden
2.0. Meddelelser
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 21. maj 2014
4.0. Vedtægter for Handicaprådet – bilag 1
Drøftelse og vedtagelse af vedtægter. Under dette og næste punkt deltager
en jurist fra Økonomi- og Stabsforvaltningen for at bistå med svar på de juridiske aspekter i vedtægterne og forretningsordenen for Handicaprådet. Bilag.
5.0. Forretningsordenen for Handicaprådet – bilag 2
Drøftelse og vedtagelse af forretningsorden. Bilag.
6.0. Sundhedspolitik
På mødet vil Sundheds- og Bestillerchef Mette Riegels fra Børne- og Velfærdsforvaltningen orientere om sundhedstilstanden i Hvidovre Kommune og
om det begyndende arbejde med den nye sundhedspolitik.
7.0. Status på opfølgning på handicappolitikken
Som opfølgning på drøftelsen på seneste møde i Handicaprådet vil forvaltningen gøre status for arbejdet med implementeringen af handicappolitikken
i de enkelte forvaltningsgrene siden vedtagelsen af handicappolitikken den
27. marts 2012.
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8.0. Pårørendepolitik – bilag 3
Drøftelse af det videre forløb med pårørendepolitikken i relation til Direktionens svar. Bilag,
9.0. Ledsageordningen
DH-repræsentanterne ønsker en drøftelse af ledsageordningen for blandt andet at få præciseret,
at de borgere der får bevilget ledsagelse naturligvis ikke skal betale for ledsagelse med offentlige
ansatte personer.
Måske vil det være muligt at fremlægge en skriftlig redegørelse, hvor det fremgår, hvor mange
borgere, der har fået bevilget støtte og ledsagelse fordelt på borgere i bofællesskaber og i egen
bolig.
Hvilke initiativer er der taget for at leve op til handicapkonventionen på såvel kort som på langt
sigt? Hvad er de menneskelige konsekvenser ved passivitet? Og hvad er de økonomiske konsekvenser, hvis det nuværende aktivitetsniveau skal opretholdes?
10.0. Spørgsmål til politikere og forvaltningen
Hvornår kan Handicaprådet forvente at se rapporterne fra den nye tilsynsordning af bofællesskaberne i Hvidovre, der blandt andet involverer Frederiksberg Kommune?
11.0. Emner til de kommende møder
- Inklusion – Tema på Handicaprådets møde den 19. november 2014
- Pårørendepolitik
- Handicappolitik - Opfølgning
- Fysisk tilgængelighed
- Tilgængelige informationer og kommunikation
- Tilgængelige sportsforeninger - Mentorordning
- Retssikkerhed
- Nøgletal på handicapområdet
- Bofællesskaber - Status
- Handicapvenlige legepladser
- Overgang fra barn til voksen
- Samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget
- Førtidspensionsreform, fleksjobreform, sygedagpengereform m.v.
- FN’s handikapkonvention
- Andre mulige emner og temaer?
12.0. Næste møde
Onsdag den 19. november 2014 kl. 19.00.
13.0. Eventuelt
Bilag:
1. Vedtægter for Hvidovre Handicapråd
2. Hvidovre Handicapråds Forretningsorden
3. Svar fra Direktionen vedr. handicappolitik og pårørendepolitik
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