
Forretningsorden for  
Hedensted Kommunes Handicapråd 

 
I medfør af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a stk. 1 
har byrådet i Hedensted Kommune nedsat et Handicapråd og i henhold til bekendtgørelse 
om retssikkerhed og administration på det sociale område kap. 8 har Hedensted Kom-
munes Handicapråd fastsat følgende forretningsorden: 

 

Handicaprådets sammensætning 

§ 26. Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd, jf. § 37 a, stk. 1, i lov om 
             retssikkerhed og administration på det sociale område. 

 

Stk. 2. Handicaprådet sammensættes, jf. § 37 a, stk. 3, i lov om retssikkerhed  
og administration på det sociale område, af 3–7 medlemmer fra handicaporgani-
sationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisati-
oner og 3–7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. 
 
Stk. 3. Et antal af de medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen, skal  
være medlem af kommunalbestyrelsen, jf. § 37 a, stk. 3, i lov om retssikkerhed 
og administration på det sociale område. De øvrige repræsentanter for kommu-
nalbestyrelsen udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institu-
tioner eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opga-
ver for kommunen. 
 

Stk. 4. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som 
deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald. 
 

Stk. 5. Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsen-
terer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder 
både voksne og børn med handicap. 
 

Stk. 6. Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer, som har bo-
pæl i kommunen. Hvis et medlem af handicaprådet flytter fra kommunen inden 
udløbet af handicaprådets funktionperiode, indtræder stedfortræderen i handi-
caprådet, og der udpeges en ny stedfortræder. 
 

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen beslutter, om lokale handicaporganisationer eller 
grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer skal være repræsenteret i 
handicaprådet blandt de 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kom-
munen. Antallet af medlemmer, som repræsenterer lokale handicaporganisatio-
ner eller grupperinger, kan ikke overstige antallet af medlemmer, som er udpe-
get efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. 

§ 27. Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes  
             medlemmer udgør samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af 
             kommunalbestyrelsen. 
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Stk. 2. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds 
valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer ind-
stilles eller udpeges. 
 

Handicaprådets opgaver 

 § 28. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, jf. 
§ 37 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område, og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker 
med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til 
drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. 
 

Stk. 2. Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd 
og Det Centrale Handicapråd, med henblik på at få belyst særlige temaer. 
 

Stk. 3. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, 
herunder personalesager eller konkrete klagesager. 
 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har 
betydning for mennesker med handicap, jf. § 37 a, stk. 2, i lov om retssikkerhed 
og administration på det sociale område. 
 

Stk. 5. Handicaprådet kan inddrage erfaringer fra arbejdet i Det Centrale Handi-
capråd i dets arbejde. 
 

Stk. 6. Handicaprådet kan i øvrigt beslutte at orientere kommunalbestyrelsen om 
dets arbejde og forslag. 

 

Handicaprådets forretningsorden 

§ 29. Handicaprådet udpeger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden. 
 

Stk. 2. Indkaldelse til møde kan ske på formandens, to medlemmers eller kom-
munalbestyrelsens initiativ. 

 

Stk. 3. Indkaldelse til første møde efter kommunalvalget sker på kommunalbe-
styrelsens initiativ. 

§ 30. Kommunalbestyrelsen yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til 
             handicaprådet. 

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved handicaprådets virksom-
hed, herunder dækning af nødvendige udgifter til handicapkompensation som 
f.eks. tegnsprogstolkning. 

 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt ar-
bejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommu-
nernes styrelse til handicaporganisationernes medlemmer af handicaprådet. 

 

Stk. 4. Et medlem af et handicapråd er ikke forpligtet til at modtage diæter eller 
udgiftsgodtgørelse, der tilkommer den pågældende efter stk. 3. 
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Handicaprådets møder 
 

• Handicaprådet hører under Udvalget for Social Omsorg. 
 
• Rådet afholder møder efter behov, dog mindst 4 gange årligt. 

 
• Rådets møder ledes af formanden. I dennes fravær ledes møderne af næstfor-

manden. 
 
• Rådets møder er ikke offentlige. 

 
• Rådet kan, når forholdene taler herfor, bemyndige formandskabet til at afgive 

svar på rådets vegne. 
 
• Rådet kan på eget initiativ rette henvendelse til såvel byrådet som enhver kom-

munal myndighed med forespørgsler og forslag. 
 
• Rådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til belysning af særlige problem-

stillinger. 
 
• Rådsmøderne planlægges, så der i videst muligt omfang tages hensyn til de for-

skellige ønsker, der kan udspringe af, at nogle rådsmedlemmer er ansatte, mens 
andre repræsenterer en frivillig organisation. 

 
• Rådets ordinære møder fastlægges så vidt muligt for et år frem. 

 
• Formandskabet udarbejder med sekretariatsbistand fra forvaltningen dagsorden til 

næstkommende møde. For at mødet kan være gyldigt indkaldt, skal dagsordenen 
være ude mindst 5 arbejdsdage før mødet. Dagsordenen offentliggøres på kom-
munens hjemmeside. 

 
• Rådet er beslutningsdygtigt, når formanden eller næstformanden og mindst halv-

delen af rådets øvrige medlemmer er til stede. 
 
• Rådet er et dialogforum, hvorfor der som udgangspunkt arbejdes ud fra princippet 

om konsensus, og beslutninger træffes i enighed. Er der behov for at træffe be-
slutninger ved afstemning, sker det, når rådet er beslutningsdygtigt, ved alminde-
lig stemmeflerhed gennem afstemning blandt de fremmødte medlemmer. 

 
• Sekretariatet udarbejder et referat af hvert møde i rådet. Referatet skal være 

medlemmerne i hænde senest 14 arbejdsdage efter rådsmødet. Rådets medlem-
mer har herefter 14 arbejdsdage til at kommentere referatet. Med indarbejdelse 
af de afgivne kommentarer betragtes referatet herefter som godkendt. Det god-
kendte referat offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

 
• Denne forretningsorden kan ændres, hvis 2/3 af et beslutningsdygtigt råd kan til-

slutte sig ændringsforslaget. 
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       Forretningsordenen er vedtaget på Handicaprådets møde, den 25. februar 2014 
 
 
 
 

Hedensted Kommune, den 25. februar 2014 
 
 
 
 
 
 
                   Birgit Jakobsen                                       Marianne Frahm            

Formand                                            Næstformand 
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