Vedrørende: Møde i Hvidovre Handicapråd d. 14.06.2017
Dato:

D. 14. juni 2017 kl. 17-19.30

Sted:

Jobcentret, mødelokale A – Rådhuset

Deltagere:

Jan Nielsen (DH), Grethe C. Jørgensen (DH), Kim L.
Jørgensen (DH), Anni Knøsgaard (DH), Peter Røjgaard
(DH), Jeanette Gjøg (DH), Peter R. Nielsen (DH), Maria
Durhuus (KB), Lars G. Jensen (KB), Steen Ørskov Larsen
(KB), Annette M. Sjøbeck (KB), Ivan Foghtmann (KB),
Connie Kirkegaard Nielsen (KMV), Susanne Samuelsen
(BV), Charlotte Kylmann Jakobsen (BV).

Hermed indkaldes til møde i Hvidovre Handicapråd. Mødet afholdes
Onsdag d. 14. juni kl. 17-19.30 i
Mødelokale A – Jobcentret – rådhuset

Dagsorden for mødet er:
1. Meddelelser fra formandskabet (10 minutter)
 Møde med teknik- og miljø om byggesager
 Arbejdsgruppe – borgermøde i HR regi – Forslag til emne:
Opfølgning på Handicappolitikken, se også pkt. 5.
 Dialogmøde – tilgængelighed
 Fremvisning af Handicappens Hus sammen med Teknisk
forvaltning [koster 1.200,- kr.]
 Orientering om Karatmagerporten
2. Økonomi – budgetstatus på rådets driftskonto (5 minutter) (bilag 1)
3. KL-arrangementer m.m. (ca. 5 minutter)
Fremtidige KL-arrangementer eller andre arrangementer man i øvrigt hører
om.
 KL konference i efteråret (bilag 2)
4. Sager til drøftelse (ca. 110 minutter)
 Præsentation af ny centerstruktur
 Præsentation af det tværgående visitationsudvalg
 Orientering om budgetprocessen - hvornår og hvordan involveres
Handicaprådet
 Voksenhandicap-området/økonomisk status - opfølgning på
sagerne fra sidste SSU-møder (bilag 3)
 Ankestatistik – Hvordan sikres det, at andelen af hjemvisninger
m.m. nedbringes, hvilke initiativer, er der sat i værk?
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Handicappris – skal vi have en?
Borgermøde – opfølgning på handicappolitikken (bilag 4 og 5)

5. høringssager siden sidste møde (ca. 15 minutter)
 Sag på Børne- og Undervisningsudvalget d. 6. april om
serviceniveauet på børnehandicapområdet – har ikke været i høring
i HR
 Sag på Social- og Sundhedsudvalget d. 31. maj om Ankestyrelsens
afgørelser i sager vedr. merudgifter jf. § 100 og Borgerstyret
Personlig Assistance § 96 – har ikke været i høring
 Sag fra Børne- og Undervisningsudvalget om forslag til ny
budgettildelingsmodel for inklusion i folkeskolen, hvor midler flyttes
fra specialområdet til almenområdet. Sagsprocessen er uklar og der
mangler formodentlig en del høringer – Høringssvar eftersendes d.
9. juni.
6. Næste møde (ca. 5 minutter)
 Forslag til tema eller punkter til næste møde
 Mulige emner til kommende møder kunne være:
- Fælles kommunal idrætspulje – hvorfor er Hvidovre ikke med –
hvilke tilbud er der i Hvidovre? Basis for projekt – temamøde i
maj
- Børnehandicap og inklusion
- Status på kontanthjælpsloftet i Hvidovre, hvor mange
handicappede er berørt (Se denne artikel:
http://www.denoffentlige.dk/kontanthjaelpsloftet-presserhandicappede-til-spare-paa-mad-og-medicin#.WSUkvmmc-Y.email)
7. evt.
Bilagsliste:
Bilag 1: Budgetstatus over Handicaprådets driftskonto
Bilag 2: KL's Handicap og Psykiatrikonference d. 28.11.17
Bilag 3: Statussager med analyser til SSU
Bilag 4: Referat af arbejdsgruppemøde d. 06.04.17
Bilag 5: Referat af arbejdsgruppemøde d. 01.06.17
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