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Mødeindkaldelse og dagsorden til Handicaprådsmødet  
d. 27.2.2008 
 
Hermed indkaldes til møde i Handicaprådet : 
 

Onsdag d. 27.2.2008 kl. 19.00 
i mødelokale Ny Kaffestue på Rådhuset 

 
Der er indgang til mødelokalet på siden af rådhuset overfor 
sundhedscenteret. Jeg vil kunne låse jer ind fra kl. 18.50. 
 
Dagsorden for mødet: 
  
1.0. Godkendelse af dagsorden 
 
2.0. Meddelelser fra formanden 
 
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 14. november 

2007 
 
4.0. Beretning for Handicaprådets virke i 2007  
Udkast til beretning vedlægges som bilag. 

 
5.0. Evaluering af Handicaprådets arbejde   
Handicaprådet har nu fungeret i knap to år. I den forbindelse finder 
repræsentanterne fra handicaporganisationerne det hensigtsmæssigt at 
evaluere rådets foreløbige resultater og arbejdsform med henblik på eventuelle 
justeringer.     

 
6.0. Temamøde om en handicappolitik  for Hvidovre Kommune   
- Ny mødedato for temdag: 
Det foreslås, at datoen ændres til mandag den 27. oktober 2008. Når det 
foreslås at flytte arrangementet til den 27. oktober i stedet for som 
tidligere drøftet den 30. oktober skyldes det, at vi i princippet kan 
disponere over Aktivitetscentret i Hvidovregade den 27. oktober, mens 
der ikke er plads den 30. oktober. Hertil kommer, at Aktivitetscentret vil 
være en ideel ramme om temamødet. 
 
- Arbejdsgruppe: 
Det foreslåes, at nedsætte en lille arbejdsgruppe, der kan udarbejde oplæg til 
program for dagen og sikre den praktiske afvikling af mødet.   

  
7.0. Spørgsmål’ 
 
7.1.   Har Social- og Sundhedsforvaltningen kendskab til, om der 
anvendes magtmisbrug i de institutioner, som kommunen har ansvaret 
for, hvor der opholder sig borgere med fysisk eller psykisk handicap?  
 
Baggrunden er den megen omtale i medierne om uberettiget brug af 
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magtmisbrug på en række institutioner specielt i hovedstadsområdet.   
 
7.2.    Hvilke erfaringer har Social- og Sundhedsforvaltningen 

med brugen af den individuelle handicapkørsel?  
 
Baggrunden er, at repræsentanterne fra handicaporganisationerne har erfaret, at 
der er overvejelser fremme om etablering af en ny aftale på vej med Movia. For 
at brugerne fremover bliver tilfredse med den kommende aftale, vil det være 
nyttigt at have kendskab til både gode og mindre gode erfaringer med den 
eksisterende ordning. 

 
8.0. Emner til næste møde 
- Specialundervisning i folkeskolen ved Kathrine Tulin, udsat fra mødet 

14. november 2007  
- Specialundervisning for voksne ved Freddy Sahl, udsat fra mødet 14. 

november 2007 
- Handicappolitik - temamøde 
- FN’s handikapkonvention 
- Tilgængelighed til byens udearealer og bygninger  
 
9.0.  Næste ordinære møde 
Onsdag den 21. maj 2008.  
 
10.0.  Eventuelt 
 
 
Eventuelle afbud bedes meldt til undertegnede senest d. 25.2.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Betina Engelhardt Rasmussen 
Ældre- og Handicapkonsulent. 

   
 
 
 


