
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hermed indkaldes til møde i Hvidovre Handicapråd. Mødet afholdes: 

 

Torsdag d. 11. april 2018, kl. 17-19.30 i 

Mødelokale A – Jobcentret – Rådhuset 

 

 

Handicaprådets 1. møde er et konstruerende møde, som vil dreje sig om 

de mere formelle og generelle forhold ved rådets arbejde. Hvis tiden 

tillader, vil vi også tale om nogle af de aktuelle sager, som optager rådet. 

 

 

Dagsorden for mødet er:  

 
1. Et minuts stilhed til ære for Peter Røjgaard 

a. Rådet højtskattede medlem Peter Røjgaard er desværre død. Vi 

ærer ham med et minuts stilhed. 

 

2. Kort indledende præsentation af mødedeltagerne (se også punkt 8) 

 

3. Orientering om formålet med Handicaprådet (Bilag; Vedtægter m.m.) 

a. Med udgangspunkt i rådets vedtægter m.m. fortæller Jan 

Nielsen kort om formålet med rådet. 

 

4. Udpegning af formand og næstformand 

a. Jf. rådets vedtægter skal der udpeges formand og næstformand 

for de næste 4. år. Rådets formand kommer traditionelt fra DH, 

mens næstformanden traditionelt er en lokalpolitiker. 

 

5. Orientering og dialog om rådets arbejdsfordeling, herunder 

høringer, frister og revision af Handicappolitikken 

 

6. Dialog om behovet for flere møder, herunder borgerarrangementer 

 

7. Godkendelse af Årsberetningen for 2017 (Bilag Udkast til 

Årsberetning for 2017)  

 

8. Hvad er Danske Handicaporganisationer? 

Vedrørende:  Dagsorden Hvidovre Handicaprådsmøde d. 11.april 2018 

Dato: 11.04.2018 

Sted: Jobcentret, mødelokale A, Rådhuset kl. 17-19.30 

Deltagere: Jan Nielsen (DH), Anja Nielsen (DH), Kim Jørgensen (DH), 

Tina Berling (DH), Jeanette Gjøg (DH), Grethe Conrad 

Jørgensen (DH), Bente Viola Holm (KB), Charlotte H. Larsen 

(KB), Lisa Skov (KB), Kristina E. Young (KB), Charlotte 

Munch (KB), Torben Tang Christensen (BES), Susanne 

Samuelsen (HAP), Signe Odgaard Laursen (HAP) 

Dagsorden 
 

 

 

HVIDOVRE KOMMUNE 

 

Center for Handicap og Psykiatri 

HAP Udvikling og Administration 

Udviklingskonsulent:  

Signe Odgaard Laursen 

 

Sagsnr.: 18/1435 

 

Dato: /sxo26-03-2018 



Side 2 af 2 

a. Jan Nielsen fortæller overordnet om Danske 

Handicaporganisationer og de mangeartede udfordringer 

handicap medfører. 

 

9. Dialog om Handicaprådets fælles mål, kerneydelser og kodeks 

(Bilag Hvidovre Handicapråds fælles mål) 

a. Uddybende præsentation af rådets medlemmer bl.a. i forhold til 

motivation og ønsker om resultater i den kommende periode. 

b. Diskussion af rådets hidtidige mål, ydelser og kodeks, om de 

giver mening for det nye råd (Bilag: Værdier). 

 

10. Arbejdsplan for indsatsområder i den kommende valgperiode 

Jf. vedtægternes §1 pkt. 9 skal der laves en arbejdsplan for den 

kommende valgperiode. Forslag til områder: 

• Inklusion i grundskolen 

• Beskæftigelse 

• Retssikkerhed 

• Sundhed 

• Tilgængelighed 

• Opfølgning på Handicappolitikken 
 

11. Revision af Handicappolitikken 

a. Status på det hidtidige arbejde.  

b. Plan for det kommende arbejde, herunder diskussion af dato for 

borgermøde. 

 

12. Aktuelle sager: 

a. Skolevægring/inklusion – Tina Berling fortæller om 

Landsforeningen Autismes arbejde med at kortlægge omfanget 

af skolevægring. Diskussion af, hvordan HR kan arbejde videre 

med emnet.  

 

13. Evt. 

 

Bilagsliste:  

Bilag 1: Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale 

område, Kapitel 10, Handicapråd 

Bilag 2: Opgaver og ansvar – Handicapråd 

Bilag 3: Vedtægter for Hvidovre Handicapråd 

Bilag 4: Forretningsorden for Hvidovre Handicapråd 

Bilag 5: Udkast til Årsberetning for 2017 

Bilag 6: Handicaprådets fælles mål, kerneydelser og kodeks 


