
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hermed indkaldes til møde i Hvidovre Handicapråd. Mødet afholdes 

 
Tirsdag d. 15. september 2015 kl. 17.00-20.00 

I Sollentuna 1-3, 5. sal på Rådhuset 

 

Dagsorden til mødet er: 

 
1.0. Godkendelse af dagsorden 

 
2.0. Meddelelser om konferencer, møder m.v. 

25.08.15 – Handicaprådets vedtægter godkendt af KB. 

24.09.15 - Konference om handicappedes vilkår når økonomien strammer 

til, Ballerup. Grethe Conrad Jørgensen er tilmeldt. 
30.11.15 - Dialogforum om tilgængeligheden til byens udearealer, og 

bygninger med repræsentanter fra kommunen og Ældrerådet.  

 
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 13. august 2015  

 
4.0. Udsattestrategi   

Som forberedelse til mødet har forvaltningen udarbejdet et notat, der 

vedlægges som bilag, der indledes således: 

    

Hvidovre Kommune skal i den kommende tid udarbejde en strategi for 

indsatsen til sårbare og udsatte borgere. Strategien skal sikre, at der er en 

fælles retning samt kvalitet i kommunens indsats til sårbare og udsatte 

borgere. 
 
På mødet vil Børne- og Velfærdsforvaltningen gennemgå oplægget, og der 
vil blive mulighed for at komme med input til det videre arbejde. 

 
5.0. Overgang fra barn til voksen 

Som ungt menneske med et fysisk eller psykisk handicap kan der nemt 

opstå store udfordringer, når man overgår fra at være et barn og fra det 

fyldte 18. år betragtes som voksen.  

 

  Møde i Hvidovre Handicapråd 

Dato: 15. september 2015 

Sted: Sollentuna I-III, 5. sal på Rådhuset 

Deltagere: Torben Olesen (DH), Jan Nielsen (DH), Connie Albrechtsen 

(DH), Peter Rytter (DH), Grethe Conrad Jørgensen (DH), 

Kim L. Jørgensen (DH), Peter Røjgaard (DH), Maria 

Durhuus (KB), Lars G. Jensen (KB), Ivan Foghtmann (KB), 

Steen Ørskov Larsen (KB), Annette Møller Sjøbeck (KB), 

Anne Moebius (BV), Connie Kirkegaard Nielsen (KVM), 

Christine Brochdorf (BV), Susan Bjerregaard (BV), Bodil 

Tøndborg (BV), Charlotte Ibsen (BV), Betina E. Rasmussen 

(BV) 
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På mødet vil Børne- og Velfærdsforvaltningen gennemgå nogle af de 

foranstaltninger, som kommunen har mulighed for at tilbyde unge 

mennesker og deres pårørende ved overgang fra barn til voksen.  

 
6.0. Budget 2016  

Supplerende orientering og drøftelse af budgettet for 2016 på baggrund af 

den tidligere udsendte budgetanalyse samt det budgetmateriale, der er 

sendt i høring den 20. august 2015.    

 
7.0. Spørgsmål til politikerne og/eller forvaltningerne 

Hvordan varetages handicappedes interesser i relation til arbejdsmarkedet, 

nu hvor LBR er nedlagt? 

 

Efter nedlæggelsen af LBR er DH -repræsentanterne i Handicaprådet 

usikker på, hvilken instans, der nu udarbejder strategier for handicappedes 

muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet og hvilken instans, der 

varetager den nødvendige opfølgning.     
 
8.0. Emner til de kommende møder 

- Handicappolitik - Opfølgning 
- Fysisk tilgængelighed 

- Tilgængelige informationer og kommunikation 

- Tilgængelige sportsforeninger - Mentorordning 

- Retssikkerhed 

- Nøgletal på handicapområdet 

- Bofællesskaber - Status 

- Handicapvenlige legepladser 

- Samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget  

- Førtidspensionsreform, fleksjobreform, sygedagpengereform m.v.  

- FN’s handikapkonvention 

- Andre mulige emner og temaer? 

 
9.0. Næste møde 

Tirsdag den 10. november 2015 kl. 17.00. 

 
10.0. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilag: Notat om Udsattestrategi  


