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Indkaldelse og dagsorden til møde i Hvidovre Handicapråd 
 
Dato onsdag d. 13.6.2012 kl. 19.00 
 
Sted Mødelokalet på 4. sal, Rådhuset, Hvidovrevej 278, 

Hvidovre. 
 
Deltagere Torben Olesen (DH), Knud Søndergaard (DH), Kim 

Jørgensen (DH), Helle D. Kilde (DH), Helle 
Mathiasen (DH), Niels Jensen-Storch (DH), Connie 
Albrechtsen (DH), Kenneth F. Christensen (KB), Nina 
Thøgersen (KB), Mogens Leo Hansen (KB), Ivan 
Fogtmann (KB), Mini Glud (KB), Connie K. Nielsen 
(TEK), Anne Moebius (SAF), Betina Engelhardt 
Rasmussen (SAF). 

 
Kopi til Mødedeltagerne 
 
Næste møde 12.9.2012 
 
 
Dagsorden: 
 
1.0. Godkendelse af dagsorden 
 
2.0. Meddelelser 
 
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 14. marts 2012 
 
4.0. Handicappolitik - Opfølgning  
Siden sidste møde i Handicaprådet har kommunalbestyrelsen på møde i 
slutningen af marts måned vedtaget en handicappolitik for Hvidovre 
Kommune. I forhold til det udkast, som Handicaprådet drøftede på sidste 
møde er der foretaget nogle supplerende betragtninger. Vi afventer nu 
den endelige udgave og en læsevenlig udgave.  
 
Herudover bør vi overveje hvilke initiativer, der bør iværksættes for at 
synliggøre, at der nu foreligger en handicappolitik for Hvidovre. I den 
forbindelse tænkes der både informationsmæssigt og mere konkret. Det 
kunne eksempelvis være i forbindelse med budgettet for 2013, hvor vi 
kunne gøre opmærksom på: 

- At puljen til forbedring af den fysiske tilgængelighed til byens 
udearealer og bygninger forhåbentligt kan opretholdes  

- At det sikres, at de digitale informationer bliver tilgængelige for 
handicappede  

- At der stiles mod etablering af flere handicapvenlige boliger.   
  
5.0. Temamøde med Folkeoplysningsudvalget        .   
Folkeoplysningsudvalget har forespurgt, om Handicaprådet ville være 
interesseret i at holde et temamøde med udvalget om handicappedes 
ønsker og muligheder for at deltage i foreninger og aftenskoler. I den 
forbindelse er udvalget specielt interesseret i at blive orienteret om 
generelle forhold i relation til handicappede og høre, hvilke ting der 



 

Side 2 af 2 efterspørges, om der er særlige udfordringer og eventuelle barrierer, man 
bør være opmærksom på. 
 
Folkeoplysningsudvalget foreslår, at temamødet kunne holdes i 
forbindelse med Handicaprådets ordinære møde onsdag den 14. 
november 2012.  
  
6.0. Spørgsmål 
Hvorfor anvendte Hvidovre Kommune i 2011 tilsyneladende kun 36% af 
det udbetalte tilskud til § 18 aktiviteter til det formål, som midlerne er 
tænkt anvendt til? 
 
Kunne baggrunden være, at der er for få kvalificerede ansøgninger eller 
er der andre grunde? 
 
Hvidovre Kommune modtog i 2011 1.404.000 kr. i bloktilskud til § 18 
aktiviteter men anvendte kun 507.000 kr., svarende til 36% af midlerne, til 
formålet. Dog er det oplyst, at 167.000 kr. blev anvendt til ”øvrig støtte”.     
  
 
7.0. Emner til kommende møder 
- Inklusion  
- Handicappolitik - Opfølgning 
- FN’s handikapkonvention 
- Andre mulige emner? 
 
8.0. Næste møde 
Onsdag den 12. september 2012 kl. 19.00.  
 
9.0.  Eventuelt 
 
 

Bilag: 
1. Læsevejledning til endelig udgave af handicappolitikken – hvad er der 
foretaget af justeringer. 
2.Handicappolitikken – den endelige udgave til hjemmesiden 
3.Socialstyrelsens inspirationsmateriale om brug af FN’s 
handicapkonvention i kommunale handicappolitikker. 
 


