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Dagsorden for virtuelt mini handicaprådsmøde 2. ordi-
nære rådsmøde d. 30 april 2020

Dagsorden Supplerende bemærkninger Tid Bilag

1. Godkendelse af referat 
af HR1

1

2. Kommende mødeakti-
viteter og mødeformer

Den 4. maj: Frist for at sende hørings-

svar til KFF ang. investeringsforslag til 

budget 2021

Den 27. maj: Handicaprådets 3. ordi-

nære rådsmøde i 2020 – Mødet afhol-

des virtuelt. Der arbejdes på at invitere 

den nye borgercenterchef for udføre-

området, Jan Quist samt vicedirektør 

Mette Boskov Vedsmand

Den 15. juni: Fælles dialogmøde mel-

lem Frank Jensen og Mia Nyegaard 

samt Handicaprådet, Udsatterådet, 

Frivilligrådet og Dialogforum om øko-

nomien på socialområdet. Der arbej-

des på at dette møde også skal kunne 

tilbyde digital deltagelse, og at Janne 

Sander skal bidrage med et kort video-

indlæg om de oplevede konsekvenser 

af besparelserne på socialområdet.

Den 12. august: Handicaprådets 4. or-

dinære rådsmøde i 2020
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Slut oktober fra kl. 14.00 – 17.00: Han-

dicaprådets årlige konference. Denne 

afholdes i år i samarbejde med kom-

munens forvaltninger, og udgør midt-

vejsstatussen på Handicappolitikken. 

 

 

 

  

   

  
 

 

 

   
 

 

    
 

 

 

  

  

 

Den 24. november: Handicaprådets 5. 

ordinære rådsmøde i 2020

Udskudte møder:

Fællesmøde mellem Handicapråd, 

Centerråd og Brugerråd (skulle have 

været afholdt d. 27. 4)

Møde med Teknik- og Miljøborgme-

steren (skulle have været afholdt d. 

11.5, der arbejdes på at finde en ny 

dato)

3. Status på budgetpro-
ces (kan Laura Rosen-
vinge mon give en op-
datering?)

4. Input fra rådsmedlem-
mer

5. Eventuelt

Bilagsoversigt

1. Referat af 1. ordinære handicaprådsmøde

2. Handicaprådets årsberetning (til orientering)
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