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Mødeindkaldelse og dagsorden til møde i Handicaprådet 
onsdag d. 11.3.2009 
 
Der indkaldes hermed til møde i Handicaprådet. Mødet afholdes: 
 

onsdag d. 11.3.2009 Kl. 19.00 på Rådhuset 
 i mødelokale Ny kaffestue, fløj A,  

Hvidovrevej 278 Hvidovre 
 
Dagsorden for mødet er: 
 
1.0. Godkendelse af dagsorden 
 
2.0. Meddelelser 
 
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 11. november 

2008 
 
4.0. Fysisk tilgængelighed til byens udearealer og bygninger  
Orientering om registrering og forbedring af den fysiske tilgængelighed af 
byens udearealer og bygninger ved tilgængelighedsrevisor Connie K. 
Nielsen, Teknisk Forvaltning. 
 
5.0. Årsberetning 2008   
Fremlæggelse og stillingtagen til årsberetning 2008. Bilag 1. 
 
6.0. Opfølgning på Dialogmøde om en handicappolitik for Hvidovre 

Kommune 
Orientering om status for arbejdet med opfølgning af Dialogmødet om 
tilvejebringelse af en handicappolitik for Hvidovre Kommune. 
   
7.0. Spørgsmål 
7.1.   Med hvilken begrundelse besluttede Socialudvalget på mødet 
den 6. november 2006 at målgruppen, der kan opnå støtte efter § 79 
i lov om social service, kun omfatter godkendte pensionist 
foreninger i Hvidovre Kommune? 
 
Hvordan forholder kommunen sig til de pensionister, der af den ene eller 
anden grund ikke kan deltage i pensionistklubbernes arrangementer? 
Der tænkes her specielt på døve tegnsprogsbrugere, som ikke kan 
deltage i arrangementer, medmindre der stilles mere eller mindre 
permanent tolkebistand til rådighed og derfor deltager i døves 
pensionistklub i København.   
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7.2.   Har Hvidovre Kommune planer om at forbedre 
tilgængeligheden til kommunens hjemmeside? 
IT- og Telestyrelsen udsendte den 21. januar 2009en oversigt over 234 
offentlige hjemmesiders tilgængelighed. 
 
For Hvidovre Kommunes hjemmeside blev det oplyst, at hjemmesiden 
kun er jævnt tilgængelig, idet det væsentlige indhold dog er tilgængeligt 
med mindre fejl og at der er behov for forbedringer.  
 
 
8.0. Emner til kommende møder 
- Oprettelse af en handicappris 
- Opfølgning på Dialogmødet om en handicappolitik 
- FN’s handikapkonvention 
 
9.0. Næste ordinære møde 
Onsdag den 13. maj 2009 kl. 19.  
 
10.0.  Eventuelt 
 
 
Bilag: 
Udkast til Årsberetning 2008 (eftersendes sidst på ugen) 
 

 
   
 
 
 


