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Dagsorden til møde i Hvidovre Handicapråd 
 
Dato  Onsdag d. 13. april 2011 kl. 19.00 
 
Sted Ny Kaffestue, fløj A, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre 
 
Deltagere Hvidovre Handicapråd og Juri Christensen 
 
Kopi til mødedeltagerne 
 
Næste møde 8.juni 2011 
 
 
Dagsorden: 
 
1.0. Godkendelse af dagsorden 
 
2.0. Meddelelser 
 
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 17. november 

2010 
 
4.0. Kommunikationslinjer mellem kommunen og borgere  
Kommunikationslinjer mellem kommunen og borgere, specielt borgere 
med handicap ved projektleder Juri Christensen.  
Herefter dialog om hvordan kommunikationen kan forbedres og 
tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde for alle borgere og 
specielt for handicappede. 
 
5.0. Handicaprådets beretning 2010  
Udkast til Handicaprådets beretning for 2010 vedlægges som bilag til 
mødeindkaldelsen. 
 
6.0. Handicappolitik  
På nuværende tidspunkt skulle Centralforvaltningen have modtaget 
indstillinger fra de enkelte forvaltninger om mulige emner til en kommende 
handicappolitik. På den baggrund forventes det, at der på mødet kan 
gives en orientering om status for arbejdet med tilvejebringelse af en 
handicappolitik for Hvidovre Kommune. 
   
7.0. Festival og messe for frivillige 
I forbindelse med det Europæiske Frivillighedsår afholdes der en Festival 
og en messe for frivillige i Hvidovre i juni og oktober 2011. Spørgsmålet 
er, om Handicaprådet skal deltage i disse to arrangementer. 

 
8.0. Spørgsmål 
Hvilke nye overvejelser har Hvidovre Kommune gjort i relation til at 
hjemtage opgaver, der på nuværende tidspunkt varetages af andre 
kommuner samt, om Hvidovre Kommune forventer at måtte afvikle tilbud, 
som andre kommuner ikke mere ønsker at gøre brug af. I den forbindelse 

tænkes der især på de meget specialiserede opgaver for handicappede. 
 



 

Side 2 af 2 Baggrunden er de udmeldinger, der fremkom i slutningen af marts 2011 i 
forbindelse med KL’s årsmøde i Ålborg.   
 
9.0. Emner til kommende møder 
- Handicappolitik 
- FN’s handikapkonvention 
- FN’s internationale handicapdag 3. december 
- Andre mulige emner? 
 
10.0. Næste møde 
Onsdag den 8. juni 2011 kl. 19.00.  
 
11.0. Eventuelt 
 
 
Bilag: 
Udkast til Handicaprådets beretning for 2010 
 
 
 
 


