”Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune”
§1
Hjørring Kommunes handicapråd
Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og
Administration på det Sociale Område § 37 a.
Stk. 2 Handicaprådet er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven. Det er samtidig en
selvstændig forvaltningsmyndighed, jf. forvaltningslovens § 28 stk. 6.
Stk. 3 Rådets medlemmer har tavshedspligt og er omfattet af forvaltningslovens § 28 med hensyn
til at videregive oplysninger.
§2
Handicaprådets formål
Handicaprådets formål er at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål. Dette ved at følge,
vurdere og kommentere udviklingen og medvirke med ideer og forslag til en positiv udvikling på
området.
Stk. 2 Byrådet skal høre handicaprådet i forbindelse med alle initiativer, der har betydning for
handicappede borgere.
Stk. 3 Handicaprådet skal formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske
spørgsmål, der vedrører handicappede borgere.
§3
Handicaprådets virksomhed
Handicaprådet kan ikke behandle personsager.
Stk. 2 Rådets virksomhed skal generelt omfatte alle spørgsmål vedrørende handicappede på
tværs af sektorer.
Stk. 3 Handicaprådet skal beskæftige sig med alle spørgsmål, der har betydning for personer med
handicaps, fx arbejdsmarkedsforhold, sundhed, miljø, kultur og trafik- og vejforhold.
Stk. 4 Handicaprådet skal holde sig orienteret om handicappedes ønsker og behov og om
kommunale forhold.
Stk. 5 Handicaprådet skal virke som forum for løbende dialog mellem handicappede, deres
organisationer og kommunen.
Stk. 6 Handicaprådet drøfter og fremsætter spørgsmål, ideer og forslag, som, handicaprådet
mener, har betydning for personer med handicap i kommunen.
Stk. 7 Handicaprådet kan tage kontakt med andre handicapråd eller organisationer m.v., ligesom
rådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige
temaer ud fra et landsdækkende perspektiv.
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Stk. 8 Handicaprådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har
betydning for handicappede i kommunen.
§4
Funktionsperiode
Stk. 1 Handicaprådet nedsættes hvert fjerde år umiddelbart efter valg til byråd, og rådets
funktionsperiode følger samme valgperiode som kommunens byråd, dog således at medlemmerne
af det hidtidige Handicapråd fungerer indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.
Stk. 2

Byrådet sørger for, at der nedsættes et nyt handicapråd hvert fjerde år.

Stk. 3 Nedsættelsen af handicaprådet sker efter byrådets første afholdte møde efter nyvalg til
byrådet.
§5
Handicaprådets sammensætning
Handicaprådet består af syv medlemmer indstillet af handicaporganisationerne i kommunen og syv
medlemmer udpeget af byrådet – heraf tre medlemmer fra byrådet, og fire fra administrationen.
Stk. 2 Repræsentanterne for handicaporganisationerne udpeges efter indstilling fra Danske
Handicaporganisationer. Handicaprådet skal udpeges således, at medlemmerne repræsenterer
forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn
med handicap
Stk. 3 I tilfælde, hvor der er andre væsentlige organisationer eller grupperinger af handicappede i
kommunen, kan byrådet beslutte at udpege medlemmer fra disse organisationer til handicaprådet.
I så fald udpeges der tilsvarende færre blandt de indstillede fra Danske Handicaporganisationer,
således at der stadig er syv repræsentanter i alt for brugerne, dog kan repræsentanter for disse
grupperinger ikke overstige antallet som er udpeget efter indstilling fra Danske
Handicaporganisationer.
Det er byrådet, der afgør, hvilke organisationer udenfor Danske Handicaporganisationer, der er
relevante at inddrage, når der udpeges medlemmer til rådet.
Stk. 4 Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen.
Stk. 5 Der skal udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem.
Den personlige stedfortræder deltager i det enkelte møde, når det udpegede medlem har forfald.

§6
Konstituering
Handicaprådet nedsætter sig med formand og næstformand.
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Stk. 2 Handicaprådet vælger selv sin formand og næstformand.
Stk. 3 Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden.
§7
Høringsforpligtelse
Byrådet har pligt til at høre handicaprådet om alle initiativer, også udenfor det sociale område, der
vedrører handicappede, inden der træffes beslutninger. Handicaprådet skal fx høres om årlige
budgetter, om planer for byggeri af boliger til handicappede, ældre- og plejeboliger, om forslag til at
iværksætte aktiviteter for handicappede, byrådets målsætninger og serviceinformation på
handicapområdet.
Stk. 2 Den lovbestemte høring af handicaprådet gælder, hvad enten beslutningen træffes i byrådet,
i et udvalg eller af et forvaltningsorgan.
Stk. 3 Handicaprådets udtalelse skal følge med sagsfremstillingen som påtegning eller særskilt
bilag.
Stk. 4 Hvis byrådet overdrager udførelsen af opgaver inden for sit ansvarsområde til private
entreprenører eller til andre offentlige aktører, skal byrådet sikre, at handicaprådet stadig bliver
hørt om væsentlige eller principielle spørgsmål, der vedrører handicappede.
Stk. 5 Det tilstræbes, at byrådet giver handicaprådet en passende høringsfrist.
Stk. 6 I hastesager aftales særlig høringsprocedure mellem den politisk ansvarlige og
handicaprådets formandskab.
§8
Samarbejde med kommunen
Det forudsættes, at handicaprådet selv indgår aktivt i samarbejdet med byrådet, dels ved at
komme med ideer og forslag om handicappedes forhold, dels ved at rejse spørgsmål og
fremlægge synspunkter indenfor de områder, der har relevans for handicappede i kommunen.
Stk. 2 Byrådet fastlægger i samarbejde med handicaprådet nærmere procedure for møder med
handicaprådet, for drøftelse af handicappolitiske emner.
§9
Handicaprådets økonomi
Byrådet yder i fornødent omfang sekretariatsbistand til handicaprådet, ligesom byrådet afholder
udgifterne til handicaprådets virksomhed.
Stk. 2 Byrådet stiller lokale til rådighed for handicaprådets virksomhed.
Stk. 3 Byrådet stiller efter forhandling med handicaprådet et årligt beløb til rådighed for deltagelse i
kurser mv.
§ 10
Vedtægten
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Denne vedtægt træder i kraft efter vedtagelse i Byrådet i Hjørring Kommune.
Stk. 2 Vedtægten tages op til revision, når lovgivningen nødvendiggør det, dog senest i første
kvartal 2013.
Stk. 3 Vedtægtsændringer skal godkendes af byrådet og af handicaprådet.

Vedtægterne er vedtaget i Hjørring Handicapråd den 18. september 2009
Vedtægterne er vedtaget i Hjørring Byråd den 24. november 2009
Vedtægterne er drøftet på Hjørring Handicapråd den 28. februar 2013, der er ingen ændringer.
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Forretningsorden for Handicaprådet i Hjørring
Kommune
§1
Konstituering
Handicaprådet konstituerer sig senest 15 dage efter byrådets udpegning af Rådets medlemmer
med formand og næstformand.
Stk. 2 En af byrådets repræsentanter indkalder til det konstituerende møde. Mødet ledes, indtil
valg af formand, af byrådets repræsentant.
Stk. 3 Handicaprådet vælger af sin midte først en formand og derefter en næstformand.
Formand og næstformand vælges af hver sin gruppe, kommunale og DH repræsentanter. I
tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater trækkes lod.
Stk. 4 I tilfælde af formandens eller næstformandens udtræden af Handicaprådet konstituerer
Rådet sig på ny (inden tre uger).
Stk. 5 Udtræder formanden, er denne eller i givet fald næstformanden forpligtet til at indkalde
til og lede et konstitueringsmøde inden for den i stk. 4 angivne tidsfrist.

§2
Afgørelser
Handicaprådet er beslutningsdygtigt, når mindst otte ud af de 14 handicaprådsmedlemmer er
til stede, heraf formanden eller næstformanden.
Stk. 2 Det er kun handicaprådets udpegede medlemmer, der har stemmeret samt de
personlige stedfortrædere der deltager i møderne, såfremt de udpegede medlemmer ikke er til
stede.
Stk. 3 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Målet er dog at opnå
enighed via dialog.

§3
Møderytme og deltagere
Handicaprådet afholder mindst seks årlige møder.
Stk. 2 Formanden indkalder til møde mindst hver anden måned.
Stk. 3 Der afholdes møder, hvis mindst to af handicaprådsmedlemmerne anmoder om det.
Stk. 4 I hastesager inddrager formanden Rådets næstformand i sagens behandling. Rådets
øvrige medlemmer informeres afstemt i tid i henhold til sagens betydning.
Stk. 5 Ad hoc-personer (fx særligt sagkyndige og suppleanter) kan indkaldes til møderne.
Stk. 6 De politiske udvalg og handicaprådet kan i samarbejde nedsætte ad hoc-udvalg eller
arbejdsgrupper til at udrede særlige problemstillinger.
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Stk. 7
En arbejdsgruppe eller et udvalg kan ikke udtale sig på handicaprådets vegne.
§4
Referater og møder
Handicaprådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.
Stk. 2 Rådets møder ikke er åbne for offentligheden.
Stk. 3 Handicaprådets møder planlægges et år frem i tiden fra juni måned.
Stk. 4 Formandskabet udarbejder med sekretariatsbistand dagsorden til det kommende møde.
Emner til dagsordenen sendes til formanden senest tre uger før mødet. Dagsordenen skal
være sendt ud til medlemmerne senest 14 dage før mødet.
Stk. 5 Sekretariatet udarbejder et referat efter hvert møde. Referatet skal være medlemmerne
i hænde senest 14 dage efter mødet, hvorefter Rådets medlemmer har 14 dage til at
kommentere referatet. Med de indarbejdede bemærkninger betragtes referatet som godkendt.
Stk. 6 Dagsordener og referater er offentligt tilgængelige på bl.a. kommunes hjemmeside.
§5
Aktiviteter
Handicaprådet udarbejder en arbejdsplan, som beskriver Rådets prioriteringer og
indsatsområder, dels for det kommende arbejde, dels for hele Rådets funktionsperiode.
Stk. 2 Handicaprådet afgiver én gang årligt en beretning om Rådets arbejde og forslag til
kommunalbestyrelsen.
§6
Denne forretningsorden kan ændres hvis 2/3 af et beslutningsdygtigt Råd kan tilslutte sig
ændringsforslaget.
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