
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Til medlemmer i Hvidovre Handicapråd  

 
 

Mødeindkaldelse og dagsorden til møde den 13. august 2015 
 

Hermed indkaldes til møde i Hvidovre Handicapråd. Mødet afholdes  

 

torsdag den 13. august kl. 17.00  

i Sollentuna I, II og III, 5. sal på rådhuset 

(Bemærk at der vil være indgang via personaleindgangen ud mod Claus Petersens 

Allé kl. 16.45, hvor Betina står i døren og lukker ind).  

 

Under mødet vil der blive serveret en sandwich samt blandet vand.  

 
Dagsorden 

 
1.0. Godkendelse af dagsorden 

 
2.0. Meddelelser om konferencer, møder m.v. 

25.08.15 - Konference for Handicapråd om ulighed i sundheden for borgere 

med handicap, Ishøj  
24.09.15 - Konference om handicappedes vilkår når økonomien strammer 

til, Ballerup  
30.11.15 - Dialogforum om tilgængeligheden til byens udearealer og 

bygninger med repræsentanter fra kommunen og Ældrerådet.  

 
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 23. marts 2015  

 
4.0. Afstemning af forventningerne til arbejdet i Handicaprådet   

På baggrund af drøftelserne og forløbet af de seneste møder i rådet er det 

fundet hensigtsmæssigt at foretage en afstemning af forventningerne til 

arbejdet i Handicaprådet set fra politikere, forvaltningen og DH-

repræsentanternes side.  

 

Peter Sørensen, tidligere formand for Handicaprådet i Glostrup, er inviteret 

til at bidrage med et oplæg om forventninger til arbejdet i Handicaprådet, 

om det gode samarbejde og om gode og mindre gode erfaringer fra sit 

virke i Handicaprådet. 

Vedrørende:  Møde i Handicaprådet 

Dato: 13. august 2015, kl.17-20 

Sted: 

 

Deltagere:  

Sollentuna I, II og III 

 

Torben Olesen (DH), Connie Albrechtsen (DH), Peter Rytter 

Nielsen (DH), Grethe Conrad Jørgensen (DH), Kim L. 

Jørgensen (DH), Niels Jensen-Stoch (DH), Jan Nielsen 

(DH), Lars G. Jensen (KB), Maria Durhuus (KB), Steen 

Ørskov Larsen (KB), Annette Møller Sjøbeck (KB), René 

Langhorn (KB), Connie K. Nielsen (KMV), Pia Hassel (ØS), 

Mette Riegels (BV), Bodil Tøndborg (BV), Peter Sørensen 

(Gæst fra Glostrup), Betina E. Rasmussen (BV). 

Dagsorden 
 

 

 

MEDBORGERHUSET 

 

Børn & Velfærd 

Ældre- og Handicapafdelingen 

Konsulent: 

Betina E. Rasmussen 

 

Dato: 3. august 2015/btk 

 



Side 2 af 2 

 

 

 
5.0. Budget 2016  

Foreløbig orientering og drøftelse af budgettet for 2016, blandt andet på 

baggrund af den budgetanalyse til brug ved de forestående 

budgetforhandlinger, der er sendt i høring den 16. juli 2015.    

 
6.0. Emner til de kommende møder 

- Overgang fra barn til voksen  
- Handicappolitik - Opfølgning 

- Fysisk tilgængelighed 

- Tilgængelige informationer og kommunikation 

- Tilgængelige sportsforeninger - Mentorordning 

- Retssikkerhed 

- Nøgletal på handicapområdet 

- Bofællesskaber - Status 

- Handicapvenlige legepladser 

- Samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget  

- Førtidspensionsreform, fleksjobreform, sygedagpengereform m.v.  

- FN’s handikapkonvention 

- Andre mulige emner og temaer? 

 
7.0. Næste møde 

Tirsdag den 15. september 2015 kl. 17.00. 

 
8.0. Eventuelt 

 

 


