Dagsorden og indkaldelse til møde i Handicaprådet
5.9.2007 kl. 19.00

Dagsorden
Hvidovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Ældre- og Handicapafdelingen
Betina Engelhardt Rasmussen
Sagsid.: 47045
Dok.id.: 587351
27-08-2007

Mødeindkaldelse og dagsorden til møde i Handicaprådet
5.9.2007
Kl. 19.00 i Mødelokale ’Ny Kaffestue’ på Rådhuset
(ved kantinen på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278, Hvidovre. Indgang i det
nordøstre hjørne af den nye fløj.)
Næste møde 14.11.2007 kl. 19.00-21.30

Dagsorden:
1.0.

Godkendelse af dagsorden

2.0.

Meddelelser

3.0.

Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 28. februar 2007

4.0. Sundhedscenterets opgaver
Redegørelse for Sundhedscenterets opgaver på det generelle plan i især i relation
til borgere med handicap ved Sundheds- og forebyggelseschef, overlæge dr. med.
Henri Goldstein og ledende fysioterapeut og leder af genoptræningen Susanne
Lentz.
5.0. Budgetforhandlinger 2008
Overordnet orientering om de igangværende budgetforhandlinger og specielt om
de ønsker til budget 2008, som DSI-repræsentanter på Handicaprådets vegne har
indsendt, ved Milton Graff Pedersen, medlem af Økonomiudvalget.
6.0. Handicappolitik - Status
Orientering om status for processen for tilvejebringelse af en handicappolitik,
herunder status for kortlægning af eksisterende tilbud til borgere med handicap
samt for mulighederne for i 2008 at afholde et temamøde med fokus på
handicappolitik.
7.0. Spørgsmål
7.1. Har Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning planer om at søge Erhvervs- og
Byggestyrelsen om økonomisk støtte til delvis dækning af udgifterne til forbedring
af den fysiske tilgængelighed til kommunens bygninger og udearealer for borgere
med handicap eller til registrering af den fysiske tilgængelighed til kommunens
bygninger og udearealer?

Baggrunden er, at Erhvervs- og Byggestyrelsen den 27. juni 2007 en opfordring til
blandt andet kommunerne om at søge midler til at forbedre tilgængeligheden til
bygninger og udearealer for borgere med handicap.
8.0. Emner til næste møde
- Besigtigelse af undervisningslokalerne på Frydenhøjskolen for børn med
autisme og orientering om blandt andet undervisningsforholdene
- Evaluering af Handicaprådets arbejde
- Status for tilvejebringelse af en handicappolitik for Hvidovre Kommune
- Mødeplan for 2008.
9.0. Næste ordinære møde
14. november 2007.
10.0. Eventuelt

