Til medlemmer af Hvidovre Handicapråd

Mødeindkaldelse og dagsorden til handicaprådsmøde
d. 17.9.2008

Social- og Sundhedsforvaltningen
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
Ældre- og Handicapafdelingen
Sagsbehandler:
Betina Engelhardt Rasmussen
Tlf.direkte: 3639 3821

Hermed indkaldes til møde i Handicaprådet:
Onsdag d. 17.9.2008 kl. 19.00-21.30
i mødelokale ’Ny Kaffestue’
Ny Kaffestue ligger ved siden af kantinen på Rådhuset, Hvidovrevej 278,
Hvidovre.

Åbningstider:
Mandag-onsdag: kl.09.00-14.30
Torsdag: Kl.13.00-17.30
Fredag: Kl.09.00-13.30
Brevnr.: 643251
Sagsnr.: 50720

10-09-2008/

Af hensyn til bestilling af forplejning bedes afbud meldes senest mandag
d. 15.9.2008 kl. 12.00 på mail btk@hvidovre.dk
Dagsorden for mødet er:
1.0. Godkendelse af dagsorden
2.0. Meddelelser
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 21. maj 2008
4.0. Bevilling og vedligeholdelse af hjælpemidler
Orientering om Bevilling og Vedligeholdelse af hjælpemidler til borgere
med handicap ved faglig konsulent Marianne Rasmussen
Handicapafdelingen.
5.0. Dialogmøde om en handicappolitik for Hvidovre Kommune
Sommeren over har arbejdsgruppen til forberedelse af Dialogmødet om
en kommende handicappolitik for Hvidovre Kommune arbejdet på at
tilvejebringe et brugbart program, forberede informationsaktiviteterne og
afklare en række praktiske forhold.
På mødet redegøres for den påtænkte afvikling af Dialogmødet.
Til foreløbig orientering vedlægges som bilag: Forslag til program,
invitation og informationsaktiviteter.
6.0. Spørgsmål
Hvilke muligheder eller planer har Hvidovre Kommune for at tilbyde unge
mennesker med autisme en bolig?
Baggrunden er, at handicaporganisationerne i forbindelse med en række
høringssager har erfaret, at kommunen på den ene side erkender, at der
er et problem med at tilvejebringe det tilstrækkelige antal boliger til

borgere med autisme og på den anden side ikke oplyser, hvordan
kommunen agter at løse problemet.

7.
-

Emner til kommende møder
Opfølgning på Dialogmødet om en handicappolitik
Mødeplan for 2009
Tilgængelighed til byens udearealer og bygninger
FN’s handikapkonvention

8. Næste ordinære møde
Onsdag den 19. november 2008 kl. 19.00.
9.

Eventuelt

Bilag:
Forslag til program over dialogdagen
Forslag til invitation
Forslag til informationsaktiviteter
Bilagene eftersendes inden mødet.

