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Til medl emme 

Mødeindkaldelse og dagsorden til møde 14.08.2013 
 
Hermed indkaldes til møde i Hvidovre Handicapråd. Mødet afholdes  
 

onsdag d. 14. august.2013 kl. 19.00 
i Sollentuna I og II, 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 17. april 2013 

Det bemærkes, at der arbejdes på at tilvejebringe de efterspurgte oplysnin-

ger om:  

- hvor mange borgere i Hvidovre modtager der får hjælp efter § 85 i 

serviceloven, og hvor mange af disse borgere der bor i et af kommu-

nens bofællesskaber  

- hvor mange handicapboliger med plads til hjælpere i hele døgnet der 

findes i Hvidovre, og hvor lang ventetiden er på disse boliger.  

Oplysningerne forventes udsendt medio september måned. 

 
4.0. Budget 2014 og handicapområdet 

Orientering og drøftelse af det foreløbige arbejde med budgetforslaget for 

2014 i relation til handicapområdet. 

 
5.0. Handicappolitik – opfølgning   

DH-repræsentanterne foreslår, at der i forbindelse med det forestående 

kommunevalg afholdes et borgermøde med fokus på de foreløbige resultater 

af implementeringen af handicappolitikken i arbejdsgangen i de enkelte for-

valtningsgrene og politiske fagudvalg. 

 

 

 
 

Til medlemmer i 
Hvidovre Handicapråd 
 Hvidovre Kommune 

Hvidovrevej 280 
2650 Hvidovre 
 
Børne- og Velfærdsforvaltningen 
Ældre- og Handicapafdelingen 
Sagsbehandler:  
Emilie Hasle Nielsen 
 
Telefon:  3639 3821 
e-mail: ehs@HVIDOVRE.DK 
 
7. august  2013 
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6.0. Spørgsmål 

Har forvaltningen kendskab til det notat, som KL udsendte den 21. juni 2010 om Ledelsesinfor-

mation: Centrale indikatorer på handicapområdet, og brugt notatet ved stillingtagen til budgetter-

ne for de seneste år?  

 
7.0. Emner til de kommende møder 

- Handicappolitik – Opfølgning  

- FN’s handikapkonvention 

- Retssikkerhed – grundlag for kommunens afgørelse i sager om handicappede 

- Andre mulige emner? 

 
8.0. Næste møde 

Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00. 
 

9.0. Eventuelt 
 

 

 
 
 


