Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
Social- og Sundhedsforvaltningen
Social- og Sundhedsforvaltningen
Sagsbehandler:
Betina Engelhardt Rasmussen
Telefon direkte:
Fax: 36393656

Mødeindkaldelse og dagsorden for handicaprådsmøde
12.5.2010

Åbningstider:
Mandag-onsdag: Kl. 09.00-14.30
Torsdag: Kl. 13.00-17.30
Fredag: Kl. 09.00-13.30
Sagsnr.: 10/7412

Hermed indkaldes til møde i Hvidovre Handicapråd. Mødet
afholdes:
Onsdag d. 12.5.2010 kl. 19.00
I Ny kaffestue på Rådhuset
(fløj A, kælderen, Hvidovrevej 278, Hvidovre)

Dagsorden for mødet er:
1.0. Godkendelse af dagsorden
2.0. Meddelelser
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 10. januar 2010
4.0. Handicappolitik og FN’s Handicapkonvention
v. Stella Steengaard
På baggrund af de hidtidige drøftelser i Handicaprådet og Dialogmødet
om tilvejebringelse af en handicappolitik for Hvidovre er
Kommunalbestyrelsen ved brev af 28. april 2010 blevet opfordret til at
iværksætte processen til formulering af en handicappolitik for Hvidovre.
Det betyder blandt andet, at vi nærmer os det tidspunkt, hvor vi vil blive
bedt om stikord til det mulige indhold i en handicappolitik. I den
forbindelse vil FN’s Handicapkonvention være et vigtigt dokument og en
nyttig inspirationskilde ved formulering af en politik.
For at give medlemmer af Handicaprådet en fornemmelse af
sammenhængen mellem FN’s Handicapkonvention og en handicappolitik,
er konventionspilot Stella Steengaard fra DH blevet bedt om at komme og
give et bud på de pejlemærker i konventionen, som vi især bør være
opmærksom på, når der skal udarbejdes en handicappolitik for Hvidovre.
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5.0. Henvendelse om adgangsveje til daginstitutioner.
En borger har rettet henvendelse til Handicaprådet om problemer med
adgangsveje for kørestolsbrugere til daginstitutioner i kommunen. Se
vedlagte bilag 1.
6.0. Ændring af vedtægter for Handicaprådet
I forlængelse af drøftelsen på sidste møde i Handicaprådet om besvarelse
af sager sendt i høring, har Socialministeriet nu oplyst, at formuleringen i
vedtægten ikke er i overensstemmelse med loven. Se bilag nr. 2
7.0. Spørgsmål
Hvor mange handicapvenlige boliger disponerer kommunen over og hvor
mange ansøgere er noteret på ventelisten til en handicapbolig?
Baggrunden er, at flere borgere med handicap har efterspurgt
handicapvenlige i Hvidovre og tilsyneladende fået oplyst, at der skulle
være noteret ca. 300 ansøgere på ventelisten.
8.0. Emner til kommende møder
- Handicappolitik
- FN’s handikapkonvention
- Andre emner?
9.0. Næste møde
Onsdag den 15. september 2010 kl. 19.00.
10.0. Eventuelt

Bilag:
1. Henvendelse fra borger om adgangsforhold til daginstitutioner.
2. Svar fra ministeriet om høringsproceduren.

Med venlig hilsen

Betina Engelhardt Rasmussen
Ældre- og Handicapkonsulent

