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VEDTÆGT FOR 

HILLERØD HANDICAPRÅD 
 

 

 

 

1. Formål 
 

1.1 Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler 

synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske forhold, der vedrører 

mennesker med handicap. 

 

1.2 Handicaprådet arbejder for at sikre, at borgere med handicap i videst muligt omfang 

kan deltage i dagliglivet i Hillerød Kommune på lige vilkår med andre borgere. 

 

1.3 Handicaprådet er forpligtet til at iagttage alle handicapgruppers interesser.   

 

Repræsentanter fra handicaporganisationer og handicapgrupper kan efter skriftlig 

anmodning få mulighed for at fremlægge deres synspunkter for handicaprådet. 

 

 

2. Opgaver 
 

2.1  Byrådet skal høre handicaprådet om initiativer, der har betydning for mennesker med 

handicap. 

 
2.2  Handicaprådet skal rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål. 
 
2.3 Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med 

handicap. 

 

2.4  Handicaprådet kan tage spørgsmål af generel karakter op til drøftelse og komme med 

forslag til såvel politiske som administrative tiltag. 

 
2.5 Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst 

særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv. 

 
2.6  Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller andre organisationer mv. 
 
2.7 Handicaprådet skal afgive en årlig beretning om sit arbejde til byrådet. 
 
2.8 Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder 

person-, personale- eller konkrete klagesager. 
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3. Sammensætning og udpegning 
 

3.1 Handicaprådet sammensættes af 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i 

kommunen, udpeget efter indstilling fra DH, og 4 medlemmer udpeget af byrådet, 

heraf et antal af dets medlemmer.   

 

Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer 

udgør samme antal medlemmer, som medlemmer udpeget af byrådet.  

 

Byrådet beslutter, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for DH 

skal være repræsenteret i handicaprådet blandt de 4 medlemmer fra 

handicaporganisationerne i kommunen.  

 

Antallet af medlemmer som repræsenterer lokale handicaporganisationer eller 

grupperinger kan ikke overstige antallet af medlemmer, som er udpeget efter 

indstilling fra DH.  

 

Handicaporganisationerne og handicapgrupper kan kun indstille personer, der har 

bopæl i Hillerød Kommune.  

 

Flytter et medlem af handicaprådet fra kommunen inden udløb af rådets 

funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i handicaprådet, og der udpeges en ny 

stedfortræder.     

 

3.2 Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, 

dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.  

 

3.3 Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer 

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

med handicap. 

 

3.4 Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i 

rådets møder ved det ordinære medlems forfald. 

 

 

4. Konstituering 
 

4.1 Handicaprådet udpeger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin 

forretningsorden.  

 

Indkaldelse til første møde efter kommunalvalget sker på byrådets initiativ.   

 

Konstitueringen af rådet sker på rådets første møde i en ny valgperiode. 

 

4.2 Handicaprådet har mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper til at analysere udvalgte 

problemstillinger. Til arbejdet i arbejdsgrupperne kan indkaldes suppleanter for 

medlemmer af handicaprådet, eksterne specialister mv. 
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5. Møder 
 

5.1 Handicaprådet fastsætter selv mødehyppighed i deres forretningsorden. Rådet skal 

minimum holde 4 møder om året.   

 

Møderne skal forsøges tilrettelagt, så handicaprådet kan behandle evt. høringssager, 

inden sagerne skal behandles i byrådet.  

 

5.2 Handicaprådets medlemmer og suppleanter er underlagt tavshedspligt, jvf. 

straffelovens § 152. 

 

5.3 Hillerød Kommune varetager sekretariatsbetjeningen af handicaprådets møder. 

 

5.4 I tilfælde af, at et medlem af handicaprådet ikke kan tilslutte sig rådets indstillinger, 

kan vedkommende få det ført til referat og indført i et evt. høringssvar.    

 

 

6. Økonomi 
 

6.1 Hillerød Kommune afholder handicaprådets udgifter. 

 

6.2 Byrådet fastlægger handicaprådets budget i forbindelse med vedtagelsen af det 

samlede kommunale budget.  

 

6.3 Medlemmer udpeget af handicaporganisationerne er berettiget til diæter, erstatning 

for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter gældende regler i 

forbindelse med deres deltagelse i handicaprådets møder.  

 

 

7. Godkendelse og ændring af vedtægter 
 

7.1 Vedtægten træder i kraft efter vedtagelse i byrådet. 

 

7.2 Ændring af vedtægterne sker i samarbejde mellem byrådet og handicaprådet. 

 

 

 

 

 

 

Godkendt af Hillerød Byråd den 24. november 2021. 
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