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Til medl emme 

Mødeindkaldelse og dagsorden til møde 21.5.2014 
 
Hermed indkaldes til møde i Hvidovre Handicapråd. Mødet afholdes  
 

onsdag d. 21. maj 2014 kl. 19.00 
i Sollentuna II og III, 5. sal på rådhuset 

(Der vil være indgang via hovedindgangen kl. 18.45, hvor Emilie står i døren og lukker ind) 
 

 
Dagsorden: 
 
1.0. Godkendelse af dagsorden 
 
2.0. Meddelelser 
 
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 19. marts 2014 
 
4.0. Vedtægter for Handicaprådet  
 
5.0. Forretningsordenen for Handicaprådet 
 
6.0. Handicappolitik - Opfølgning  
Handicappolitikken for Hvidovre blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 
27. marts 2012. 
 
Handicappolitikken udstikker en overordnet ramme for arbejdet med at un-
derstøtte borgere med handicap i at deltage aktivt i samfundslivet og bidrage 
til udviklingen i kommunen. Alle medborgere, ansatte, politikere, virksomhe-
der, foreninger osv. i Hvidovre har et ansvar for, at handicappolitikken bliver 
ført ud i livet. 
 
Her lidt mere end 2 år efter handicappolitikkens vedtagelse mener DH-
Hvidovre, at der er en god lejlighed til at se på, hvordan politikken lever op til 
sine målsætninger. 
 
Handicappolitikken indeholder et afsnit om ”Realisering og opfølgning”, hvor 
det blandt andet fremgår, at målsætningerne i handicappolitikken overordnet 
skal tages med i Kommunalbestyrelsens arbejde med budget og kvalitets-
kontrakt, samt at forvaltningen hvert år gør status for arbejdet med kvalitets-
målene i Kommunalbestyrelsen. 
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Det fremgår også, at de enkelte fagudvalg skal inddrage handicappolitikken, når de fastsætter 
pejlemærkerne for institutionernes kontraktstyring, og at forvaltningen hvert år udarbejder en sta-
tus for dette arbejde til fagudvalgene. 
 
Endelig fremgår det, at de enkelte forvaltninger, som en del af det løbende arbejde, skal sikre, at 
målsætningerne fra handicappolitikken bliver en integreret del af kommunens virke. Det skal ek-
sempelvis ske med konkrete initiativer og interne handleplaner, som er forankret i de respektive 
forvaltninger i kommunen. 
 
På denne baggrund vil DH-Hvidovre gerne bede om en opfølgning på:  
 

 hvorledes handicappolitikkens målsætninger er medtaget i arbejdet med budgetter og 
kvalitetskontrakter? 

 hvorledes de enkelte fagudvalg har inddraget handicappolitikken i deres kontraktstyring? 

 hvilke konkrete initiativer og interne handleplaner, der er udarbejdet med udgangspunkt i 
eller med reference til handicappolitikken? 

7.0. Pårørendepolitik  
Orientering om arbejdet med tilvejebringelsen af en pårørendepolitik i relation til handicappolitik-
ken for Hvidovre.   
 
8.0. Inklusion 
Orientering om status for arbejdet med inklusion i folkeskolerne i Hvidovre Kommune. 
 
9.0. Emner til de kommende møder 

- Inklusion – opfølgning   
- Pårørendepolitik 
- Handicappolitik – opfølgning  
- Fysisk tilgængelighed 
- Tilgængelige informationer og kommunikation 
- Tilgængelige sportsforeninger – Mentorordning  
- Retssikkerhed 
- Nøgletal på handicapområdet 
- Ledsageordninger – brugerbetaling   
- 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? 

 
10.0.  Næste møde 
Onsdag den 20. august 2014 kl. 19.00.   
 
11.0.  Eventuelt 


