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Til medl emme 

Mødeindkaldelse og dagsorden til møde 27.11.2013 
 
Hermed indkaldes til møde i Hvidovre Handicapråd. Mødet afholdes  
 

onsdag d. 27. november 2013 kl. 19.00 
i Sollentuna I og II, 5. sal på rådhuset 

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

 
Dagsorden: 

Da det er sidste møde inden det nye Handicapråd fortsætter arbejdet, vil der 

blive budt på en lille osteanretning.   
 
1.0. Godkendelse af dagsorden 

 
2.0. Meddelelser 

 
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 14. august 2013 

 
4.0. Budget 2014 og handicapområdet 

Orientering om konsekvenser på handicapområdet efter vedtagelsen af bud-

gettet for 2014. 

 
5.0. Handicappolitik - Opfølgning  

Næste forår er det to år siden Kommunalbestyrelsen vedtog en handicappo-

litik for Hvidovre. 

 

Spørgsmålet er nu, hvordan går det med implementeringen af handicappoli-

tikken, og hvordan er det muligt at måle konsekvenserne af handicappolitik-

ken i de enkle politiske fagudvalg og forvaltningsgrene?   

 
6.0. Hverdagsrehabilitering 
Status på arbejdet med hverdagsrehabilitering i Hvidovre Kommune. 

 
7.0. Spørgsmål 

Har Børne- og Velfærdsforvaltningen modtaget klager over afgørelser på 

handicapområdet de første ni måneder i 2013?  

 
 

Til medlemmer i 
Hvidovre Handicapråd 
 Hvidovre Kommune 

Hvidovrevej 280 
2650 Hvidovre 
 
Børne- og Velfærdsforvaltningen 
Ældre- og Handicapafdelingen 
Sagsbehandler:  
Emilie Hasle Nielsen 
 
Telefon:  3639 3821 
e-mail: ehs@HVIDOVRE.DK 
 
20. november  2013 
 
Sagsnr.: 12/51789 
Dok.nr.: 270721/13 
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Baggrunden er, at DH-repræsentanterne ønsker at få kendskab til antallet af klager på handicap-

området i 2013 sammenholdt med antallet af afgørelser på området. 

 
8.0. Emner til de kommende møder 

- Konstituering 

- Forretningsorden 

- Mødeplan 

- Beretning fra Handicaprådets arbejde i 2013 

- Handicappolitik - Opfølgning 

- FN’s handikapkonvention 

- Andre mulige emner? 

 
9.0.  Næste møde 

Næste møde vil formentlig blive onsdag den 19. februar 2014 kl. 19.00. Endeligt mødetidspunkt 

vil dog først kunne afklares, når sammensætningen af det nye Handicapråd er kendt.  

 
10.0. Eventuelt 
 

 

 
 
 


