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Vedtægter for Handicaprådet 2022 - 2025
Nedsat i henhold til lov om retssikkerhed og administration  
på det sociale område 
 
 

 
Den 12. januar 2022  Journal nr.: 163-2017-19754   
  Dok nr.: 163-2018-1880 
 

 
 
§ 1 Formål 
Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og 
kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med 
handicap.  

Rådets virksomhed omfatter således spørgsmål på tværs af alle sektorer. 

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

Handicaprådets samarbejde med Kommunalbestyrelsen tager udgangspunkt i 
FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap, kommunens handi-
cappolitik og hensynet til den enkelte borgers selvbestemmelse og kontinuitet i 
livsforløbet samt kompensations-, solidaritets-, ligebehandlingsprincipperne og 
sektoransvarlighed. 

§ 2 Opgaver og kompetence 
Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betyd-
ning for mennesker med handicap, hvorved Handicaprådet rådgiver Kommu-
nalbestyrelsen 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 afgiver en årlig beretning om sit arbejde, eller giver på anden 
måde Kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke. 

Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd og organisationer, herun-
der Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer. 

Såfremt Handicaprådet behandler spørgsmål af fortrolig karakter, har rådets 
medlemmer tavshedspligt. 

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, her-
under personalesager eller konkrete klagesager. 
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§ 3 Organisatorisk forankring 
Handicaprådet er organisatorisk forankret i tilknytning til velfærdsdirektørens 
område, der stiller sekretærbistand til rådighed. 

§ 4 Udpegning og sammensætning af medlemmer 
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der udpeges medlemmer til Handi-
caprådet. 

Handicaprådet virker for en fireårig periode, som svarer til den kommunale 
valgperiode. Medlemmerne fungerer dog, indtil nye medlemmer indstilles eller 
udpeges. 

Handicaprådet sammensættes af: 

Fem medlemmer fra handicaporganisationerne i Herlev Kommune efter indstil-
ling fra Danske Handicaporganisationers afdeling i Herlev. 

Fem medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens med-
lemmer, dvs. mindst et medlem fra Kommunalbestyrelsen. 

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

DH Herlev kan kun indstille personer, som har fast bopæl i Herlev Kommune. 
Flytter et medlem af Handicaprådet fra kommunen inden udløb af Handicaprå-
dets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i Handicaprådet, og der udpe-
ges en ny stedfortræder. 

Handicaprådet bør sammensættes, så medlemmerne repræsenterer forskellige 
handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn og 
voksne med handicap. I henhold til ligestillingsreglerne skal organisationer, der 
indstiller til Kommunalbestyrelsen, foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der 
skal indstilles flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. 

§ 5 Valg af formand og næstformand 
Handicaprådet vælger formandsskabet (bestående af formand og næstformand) 
blandt medlemmerne. 

Formandsskabet har bemyndigelse fra rådet til at udtale sig på rådets vegne 
(f.eks. i hastesager forårsaget af udefrakommende omstændigheder, hvor hele 
rådet ikke kan nå at blive indkaldt). 

§ 6 Mødevirksomhed 
Handicaprådet konstitueres på det første af Handicaprådets møder efter kom-
munalvalget. 

Handicaprådet tilrettelægger selv sin forretningsorden, hvori angives rådets mø-
dehyppighed, regler for dagsorden og referat, regler for indkaldelse og øvrige 
regler for Handicaprådets arbejdsform.  
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Handicaprådets møder er ikke offentlige. Dagsordener og referater fra Handi-
caprådets møder skal være offentligt tilgængelige. 

Handicaprådet kan ad hoc indkalde embedsmænd eller andre til at deltage i mø-
derne eller dele heraf. Endvidere vil det være muligt at nedsætte underarbejds-
grupper ved konkrete projekter. 

Herlev Kommune stiller mødelokale og sekretærbistand til rådighed. Udgifter i 
forbindelse med møderne og relevante kurser dækkes af Herlev Kommune. I 
henhold til lov om kommunernes styrelse ydes der diæter, erstatning for doku-
menteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til handicaporganisatio-
nernes medlemmer af Handicaprådet. 
 
 
Godkendt af Herlev Kommunes kommunalbestyrelse den 8. juni 2022 

 


