Vedrørende: Møde i Hvidovre Handicapråd d. 20. juni 2018
Dato:

20.06 2018

Sted:

Jobcentret, mødelokale A, rådhuset

Deltagere:

Jan Nielsen (DH), Anja Nielsen (DH); Kim Jørgensen (DH)
Tina Berling (DH), Jeanette Gjøg (DH), Grethe Conrad
Jørgensen (DH), Bente Weinreich (DH), Lisa Skov (KB),
Kristina E. Young (KB), Bente Viola Holm (KB), Charlotte H.
Larsen (KB), Charlotte Munch (KB), Torben Tang
Christensen (BES), Charlotte Ibsen (BOF) og Signe Odgaard
Laursen (HAP)

Afbud:

Susanne Samuelsen (HAP)

Hermed indkaldes til møde i Hvidovre Handicapråd. Mødet afholdes
Onsdag d. 20. juni 17.00-19.30 i
Mødelokale A – Jobcenteret – rådhuset

Dagsorden for mødet er:

1. Meddelelser fra formandskabet
2. Økonomi – budgetstatus på rådets driftskonto m.m. (Pkt. 1+2 20
minutter i alt) (bilag 1)
• Status på rådets økonomi. Dialog om brug af rådets midler, bl.a. i
forhold til diætudløsende aktiviteter, mødefrekvens og finansiering
af udgifter til Handicappolitikken. Der skal træffes beslutning om at
udvide møde frekvensen til 6 møder om året.
• Drøftelse af muligheden for etablering af samarbejdsværktøj, f.eks.
via Office 365, hvor medlemmer af Handicaprådet kan dele
dokumenter.
3. KL-arrangementer m.m. (ca. 5 minutter)
Fremtidige KL-arrangementer, eller andre arrangementer man i øvrigt hører
om.
4. Sager til drøftelse (ca. 95 minutter):
• Dialog om Budgetprocessen 2019, herunder bl.a. om hvordan
Kommunen forventer at håndtere den forventelige større
befolkningstilvækst som også vil ramme handicapområdet og
hvordan kommunen vil inddrage DH Hvidovre i processen.
Endvidere status på voksenhandicap-området/økonomisk
status/prognoser. Souschef Pia Hassel fra Center for Økonomi og
Analyse deltager.
•

Høringsprocessen, bl.a. om kort høringsfrist, hvilke sager, som skal
høres. (Bilag 2)
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•

Status på arbejdet med den reviderede Handicappolitik (bilag 3)

•
•

Inklusion i folkeskolen/skolevægring – statistikker mangler fortsat.
Sygefravær i grundskolen – med udgangspunkt i denne rapport
ønskes en dialog om mulighed for og barrierer mod en forbedring:
https://www.stil.dk/aktuelt/uvm/2018/maj/180504-ny-undersoegelseser-paa-indsatsen-over-for-fravaer-og-sygeundervisning

•

Orientering om tilsynsprocessen for opholdssteder uden for
kommunen. I forhold til den seneste tids debat i medierne ønskes
en orientering om og dialog om kommunens brug af opholdssteder.
Se denne artikel til inspiration:
https://www.dr.dk/ligetil/indland/kommuner-er-i-tvivl-om-opholdssteder

5. Høringssager siden sidste møde (ca. 10 minutter)
6. Arbejdsplan og punkter til næste møde (ca. 5 minutter)
• Inklusion i grundskolen
• Beskæftigelse
• Retssikkerhed
• Sundhed
• Tilgængelighed
• Opfølgning på Handicappolitikken
7: Sager til pressen
Har der været ting på mødet, som vi skal i medierne med?
8. Evt.

Bilagsliste:
Bilag 1: Budgetstatus på Handicaprådets driftskonto
Bilag 2: Oversigt over sager fra alle udvalgsmøder i maj 2018, som
muligvis burde være sendt til høring i Handicaprådet.
Bilag 3: Udkast til den reviderede Handicappolitik
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