
Handicaprådet 
Formål, opgaver og medlemmer



Kære læser 
Denne folder præsenterer Handicaprådet i Hedensted Kommune, herunder 
rådets opgaver og virke. Du og dine pårørende kan henvende jer med 
spørgsmål og problemer af generel betydning. Vi vil gøre vores bedste for at 
besvare spørgsmålene og afhjælpe evt. problemer.

Medlemmerne i Handicaprådet                                                                      
Handicaprådet består af i alt 8 medlemmer. 4 repræsentanter er udpeget 
af Danske Handicaporganisationers afdeling i Hedensted Kommune, 4 
repræsentanter er udpeget af Hedensted Kommune, hvor 2 repræsentanter 
udpeges af Byrådet blandt Byrådets medlemmer og 2 repræsentanter 
udpeges administrativ med 1 leder fra børnehandicapområdet og 1 leder fra 
voksenhandicapområdet.

Handicaprådet er sammensat således, at handicaporganisationernes 
medlemmer udgør samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af 
Byrådet.

Medlemmerne i Handicaprådet udpeges for en 4-årig periode, svarende til de 
kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil 
nye medlemmer indstilles eller udpeges.

Handicaprådets opgaver - samarbejdet med Byrådet                                                                       
Handicaprådet arbejder for de bedst mulige vilkår indenfor den politiske 
aftalte ramme for mennesker med handicap i Hedensted Kommune.

Handicaprådet repræsenterer alle handicapgrupper og har både skal og kan 
opgaver.

Handicaprådet skal:

• Rådgive Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål. 
• Høres om alle initiativer, som har betydning for mennesker med 

handicap. 
• Beskæftige sig med alle spørgsmål af betydning for mennesker med 

handicap på tværs af opgave- og politikområder. 



Handicaprådet kan:

• Behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører borgere med 
handicap. 

• Tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme 
med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. 

• Tage kontakt med andre handicapråd eller organisationer med  
videre samt til Det Centrale Handicapråd med henblik på at få  
belyst særlige temaer. 

• Beslutte at orientere Kommunalbestyrelsen om rådets arbejde  
og forslag for eksempel ved at afgive en årsberetning. 

Handicaprådet må ikke behandle personsager. Rådet kan imidlertid tage 

generelle spørgsmål op, som udspringer af en konkret sag.

Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som vedrører mennesker 

med handicap. Handicaprådet har dermed indflydelse på kommunens 

handicappolitik i bred forstand og på såvel spørgsmål af overordnet karakter 

som på forhold, der har betydning for hverdagen for mennesker med handicap.

På baggrund af sektoransvarsprincippet er indsatsen i forhold til borgere med 

handicap ikke kun en opgave for Social Omsorg. Det er en opgave, der går 

på tværs af alle kommunens driftsområder, som boligbyggeri, trafikløsninger, 

arbejdsmarkedet, undervisning, kultur, fritidsaktiviteter, sundhed m.m.

Møder                                                                       
Der afholdes faste møder hver anden måned samt ekstraordinære møder 

ved behov. Handicaprådets dagsordener og referater kan ses på Hedensted 

Kommunes hjemmeside: 

www.hedensted.dk/politik/dagsordener-og-referater/handicapraadets-

dagsordener-og-referater

Handicappolitik                                                                      
Hedensted Kommune har en handicappolitik, som du kan se på kommunens 

hjemmeside:

www.hedensted.dk/politik/planer-og-politikker/handicappolitik
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