
 

Vedtægt for Handicaprådet i Halsnæs Kommune 

 

§ 1 Handicaprådets formål og status 
 

Stk. 1. Handicaprådet i Halsnæs Kommune er nedsat 1. april 2006 og fungerer i henhold til lov 

om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a samt bekendtgørelse nr. 1127 

af 25. november 2005. 

 

Stk. 2. Handicaprådet rådgiver Halsnæs Byråd i handicappolitiske spørgsmål 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. 3. Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre Handicapråd og Det 

Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer. 

 

Stk. 4. Handicaprådet høres om alle initiativer, som har betydning for personer med handicap. 

 

Stk. 5. Handicaprådet kan i øvrigt beslutte at orientere Byrådet om dets arbejde og forslag. 

 

Stk. 6. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder 

personalesager eller konkrete klagesager. 

 

Stk. 7. Handicaprådet udarbejder årsberetning, som sendes til Byrådet. 

 

§ 2 Handicaprådets sammensætning 
 

Stk. 1. Handicaprådet består af 6 medlemmer. 3 medlemmer repræsenterer Byrådet. Danske 

Handicaporganisationer (DH-Halsnæs) repræsenteres af 3 medlemmer. Direktør og chef for 

relevant område deltager i møderne. Der indkaldes fagpersoner fra forvaltningen i de sager, 

hvor det er relevant. 

 

Stk. 2. For hvert medlem udpeges en personlig stedfortræder, som deltager på møderne ved det 

ordinære medlems forfald. 

 

Stk. 3. Danske Handicaporganisationer (DH) kan kun indstille personer, der har bopæl i 

kommunen. Hvis et medlem af Handicaprådet fraflytter kommunen inden udløbet af 

Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i rådet, og der udpeges en ny 

stedfortræder. 

 

Stk. 4. Handicaprådet bør sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige 

handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med 

handicap. 

 

§ 3 Handicaprådets funktionsperiode 
 

Stk. 1. Handicaprådet fungerer for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode, 

dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er valgt. 

 

§ 4 Konstituering 
 

Stk. 1. Byrådet tager initiativ til at indkalde til det første møde efter kommunalvalget. 



Stk. 2. Det konstituerende møde ledes af det medlem, der længst har været medlem af 

Handicaprådet. Hvis flere har været medlem lige længe, eller alle er nyvalgte, ledes mødet af 

den ældste af de valgte. 

 

Stk. 3. Handicaprådet vælger selv sin formand. Den nyvalgte formand overtager ledelsen af 

mødet. 

 

Stk. 4. På mødet vælges endvidere rådets næstformand. 

 

§ 5 Sekretariatsbetjening 

 Stk. 1. Direktionssekretariatet er sekretariat for Handicaprådet. 

 

§ 6 Mødeprocedure 
 

Stk. 1. Halsnæs Handicapråd afholder normalt møder efter vedtaget mødeplan. På årets sidste 

møde, planlægges det kommende års møder. Handicaprådet afholder 4 ordinære møder om året. 

 

Stk. 2. Ekstraordinære møder indkaldes med 5 dages varsel på formandens initiativ, eller hvis et 

flertal af Handicaprådets medlemmer fremsætter ønske derom over for formanden, med 

angivelse af de emner medlemmerne måtte ønske behandlet. 

 

Stk. 3. Alle Halsnæs Handicapråds afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. 

 

Stk. 4. Et medlem kan ved valg af personer til hverv i Handicaprådets arbejde kræve skriftlig 

afstemning. 

 

§ 7 Forretningsorden m.v. 
 

Stk. 1. Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

§ 8 Godkendelse og ændring af vedtægt 
 

Stk. 1. Handicaprådets vedtægt og ændringer heri skal godkendes af Byrådet. 

 
 

Vedtægt for Handicaprådet i Halsnæs Kommune er godkendt på byrådsmødet den 21. juni 2018. 
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