
 
 

Mødeindkaldelse og dagsorden for møde 
i Handicaprådet 2.12.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der indkaldes hermed til møde i Hvidovre Handicapråd. Mødet afholdes: 
 

Onsdag d. 2.12.2009 
I Ny Kaffestue på Rådhuset 

(Fløj A, Hvidovrevej 278) 
 
 
Dagsorden på mødet er: 
  
1.0. Godkendelse af dagsorden 
 
2.0. Meddelelser 
 
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 19. august 2009 
 
4.0. Orientering om tilbud til borgere med senhjerneskade  
Orientering om Dagcenteret Karetmagerportens tilbud til borgere med 
senhjerneskade ved centerleder Lillian Esbjørn og musikterapeut, 
cand.mag. Maja Frommel.  
 
5.0. Markering af FN’s Internationale Handicapdag 
Som drøftet på Handicaprådets møder i maj og august måned 2009 
besluttede rådet at markere FN’s Internationale Handicapdag den 3. 
december med et arrangement med fokus på kommunikation mellem 
borgere med og uden handicap. 
 
I den forbindelse har repræsentanter fra Handicaprådet indgået et 
samarbejde med Hvidovredebatten om at drøfte spørgsmålet fra den 3. 
december 2010 og frem til den 12. januar 2010, hvor debatten afsluttes 
med et debatmøde på Hovedbiblioteket med indlæg fra en person med 
indsigt i kommunikation og en handicappet borger med erfaring i god og 
dårlig kommunikation (Se Bilag). 
 
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 
Hvordan ser situationen ud for borgere med handicap i Hvidovre, nu hvor 
kommunen har vedtaget budgettet for 2010?  
 
Baggrunden er, at der af mange grunde skulle foretages en række 
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omfattende besparelser på budgettet for at kommunen kunne holde sig 
inden for de økonomiske rammer, som regeringen har givet 
kommunerne. I den forbindelse har der ikke uventet også været sat fokus 
på udgifterne til afhjælpning af handicappedes vilkår. Spørgsmålet er 
derfor, om der er foretaget væsentlige besparelser på handicapområdet i 
forhold til i år. 
    
8.0. Emner til kommende møder 
- Opfølgning på Dialogmødet om en handicappolitik 
- FN’s handikapkonvention 
- Handicaprådets årsberetning 2009. 
 
9.0. Næste møde 
Forslag: Onsdag den 10. februar 2010 kl. 19.00 
 
10.0.  Eventuelt 
 
 

 
   
 
 
 


