
Dato: 26. juni 2013
Sags nr.: 10/1645
Sagsbehandler: LAA 

Børn Kultur og Velfærd
Det Administrative Fællesskab

Albertslund Kommune
Nordmarks Allè 2
2620 Albertslund

bkv.det.administrative.faellesskab@albertsl
und.dk

Vedtægter

for

Handicaprådet

i

Albertslund Kommune

April 2013



Side 2 af 4

Handicaprådets formål 
Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål 
og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker 
med handicap. 

Derudover kan handicaprådet tage spørgsmål af mere generel karakter op til 
drøftelse og komme med forslag til initiativer. 

Handicaprådets opgaver 

Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over initiativer, som har betydning 
for mennesker med handicap. 

 Handicaprådet skal høres i sager, som har betydning for mennesker 
med handicap 

 Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske 
spørgsmål

 Handicaprådet kan behandle 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 

 Handicaprådet kan afgive en beretning om sit arbejde, eller beslutte 
sig til at orientere kommunalbestyrelsen om rådets arbejde og virke 

 Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller 
organisationer mv. 

 Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for 
at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv. 

Rådets organisatoriske forankring 

Handicaprådet er organisatorisk knyttet til forvaltningen for Børn, kultur & 
velfærd, der yder sekretariatsbistand og deltager i rådets møder. 

Repræsentanter for øvrige forvaltninger kan ligeledes deltage i rådets møder 
efter behov.  

Handicaprådets sammensætning 

Rådet består af 10 medlemmer. 

3 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeges af 
Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer 
(DH). 

2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra lokale 
handicaporganisationer eller handicapgrupperinger uden for DH, ud fra 
kriterier nævnt i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det 
sociale område § 51, stk. 5 og 7.

2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen blandt dennes medlemmer.

3 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen blandt de ansatte i 
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kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private 
leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.

Såfremt det ikke er muligt efter indstilling at udpege 1 eller 2 medlemmer fra 
lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for DH, udpeges 1 eller 
2 medlemmer af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra DH, så 
Handicaprådet får 10 medlemmer.

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

Alene personer, som har bopæl i kommunen, kan udpeges som medlem af 
handicaprådet. Flytter et medlem af handicaprådet fra kommunen inden udløb 
af handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i 
handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder. 

Kommunalbestyrelsen retter senest en måned efter kommunalvalget 
henvendelse til Danske Handicaporganisationers afdeling i kommunen og til 
lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske 
Handicaporganisationer med henblik på udpegning af medlemmer til 
handicaprådet.

Valg af formand og næstformand

Handicaprådet vælger sin formand og næstformand blandt medlemmerne af 
rådet. Vælges formanden blandt de politisk udpegede medlemmer, skal 
næstformanden vælges blandt repræsentanterne, der udpeget efter indstilling 
fra Danske Handicaporganisationer, lokale handicaporganisationer eller 
grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer. 

I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til henholdsvis formands- og 
næstformandsposten afgøres valget ved lodtrækning.

Formand og næstformand danner formandskabet, der bemyndiges at udtale 
sig på rådets vegne i f.eks. hastesager, hvor hele rådet ikke kan nå at blive 
indkaldt. 

Formandskabet – med bistand fra sekretariatet – har ansvaret for at 
udarbejde dagsordenen til handicaprådets møder. 

Diæter, tabt arbejdsfortjeneste og rådets udgifter

Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt 
arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til handicaporganisationernes 
medlemmer af Handicaprådet efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes 
styrelse.

Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved Handicaprådets virksomhed, 
herunder dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden 
handicapkompensation.

Handicaprådets funktionsperiode 

Handicaprådet virker for en fireårig periode svarende til 
kommunalbestyrelsens valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, 
indtil nye medlemmer er udpeget. 
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Ændring af vedtægter

Vedtægterne kan ændres af kommunalbestyrelsen efter høring af 
Handicaprådet.

Godkendt af Albertslund kommunalbestyrelse

25.06.2013


