il medl emme

Til medlemmer i
Hvidovre Handicapråd
Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre
Børne- og Velfærdsforvaltningen
Ældre- og Handicapafdelingen
Sagsbehandler:
Emilie Hasle Nielsen

Mødeindkaldelse og dagsorden til møde 14.04.2015

Telefon: 3639 3715
e-mail: ehs@HVIDOVRE.DK

Hermed indkaldes til møde i Hvidovre Handicapråd. Mødet afholdes

1. april 2015

onsdag d. 14. april 2015 kl. 17.00
i Sollentuna I og II, 5. sal på rådhuset

Sagsnr.: 15/1604
Dok.nr.: 77042/15

(Bemærk at der vil være indgang via personaleindgangen til rådhuset ud mod Claus
Petersens Allé kl.18.45, hvor Emilie står i døren og lukker ind)

Under mødet vil der blive serveret en sandwich samt blandet vand.
Dagsorden:
1.0

Godkendelse af dagsorden

2.0

Meddelelser

3.0

Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 19. november
2014

4.0

Vedtægter for Handicaprådet – Udsat fra sidste møde
Under dette og næste punkt deltager direktør Christine Brochdorf,
Børne- og Velfærdsforvaltningen, der vil kommentere vedtægten og
forretningsordenen for Handicaprådet samt det at være medlem af et
råd i kommunens regi. Bilag 1 og 2.

5.0

Forretningsordenen for Handicaprådet – Udsat fra sidste møde
Se oplæg under punkt 4.0. Bilag 3 og 4.

6.0

Årsberetning 2014
Fremlæggelse, drøftelse og stillingtagen til Handicaprådets Årsberetning 2014. Bilag 5.

7.0

Sundhed og handicappede
Med udgangspunkt i den netop udsendte Sundhedspolitik for Hvidovre
vil en repræsentant fra Sundhedscentret orientere om Handicappedes
muligheder for at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter i Hvidovre.

8.0

Pårørendepolitik
Orientering om status for arbejdet med tilvejebringelse af en pårørendepolitik for Hvidovre Kommune i forlængelse af borgermøde den 9.
december 2015.
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9.0

Budget 2015 – Udsat fra sidste møde
Orientering om resultatet af budgetforliget i relation til handicapområdet og specielt de forslag til budget 2015, som DH-repræsentanterne stillede på Handicaprådets vegne.

10.0 Spørgsmål
Hvornår kan BDO’s evaluering af handleplanen for bofællesskaberne i Hvidovre forventes
at foreligge?
Forvaltningen fremlagde på SSU-møde den 1. september 2014 en status på opfølgning af
rapporten fra BDO og en handleplan for bofællesskaberne i Hvidovre. Af sagsfremstillingen
fremgik det blandt andet, at BDO skal evaluere handleplanen. Spørgsmålet drejer sig derfor
om, hvor man er nået med dette arbejde, og hvornår der kan forventes et resultat.
11.0 Opfølgning på beslutninger truffet på tidligere møder
11.1 Eventuel nedsættelse af en arbejdsgruppe om inklusion. Forslaget blev fremført på
Handicaprådets møde den 21. maj 2014.
11.2 Eventuel mulighed for afholdelse af flere eller længere møder. Forslaget blev fremført
på Handicaprådets møde den 19. november 2014.
12.0 Emner til de kommende møder
- Handicappolitik – Opfølgning
- Fysisk tilgængelighed
- Tilgængelige informationer og kommunikation
- Tilgængelige sportsforeninger – Mentorordning
- Retssikkerhed
- Nøgletal på handicapområdet
- Bofællesskaber – Status
- Handicapvenlige legepladser
- Overgang fra barn til voksen
- Samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget
- Førtidspensionsreform, fleksjobreform, sygedagpengereform m.v.
- FN’s handikapkonvention
- Andre mulige emner og temaer?
13.0 Næste møde
Næste møde er planlagt til mandag den 22. juni 2015 kl. 17.00, men spørgsmålet er om det
skal flyttes til onsdag d. 17. juni 2015 kl. 17.00 grundet anden mødevirksomhed?
14.0 Eventuelt

Bilag
1. Vedtægter for Handicaprådet – med ændringerne markeret med gul/understregning
2. Vedtægter for Handicaprådet – som de vil se ud, når godkendt/uden markering
3. Forretningsorden for Handicaprådet – med ændringerne markeret med gul/understregning
4. Forretningsorden for Handicaprådet – som de vil se ud, når godkendt/uden markering
5. Handicaprådets årsberetning for 2014
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