Vedtægter for Handicaprådet
i
Ikast -Brande Kommune
§ 1 Navn
Ikast-Brande Handicapråd er valgt efter reglerne i "Lov om retssikkerhed og administration på
det sociale område".
§ 2 Formål
Handicaprådet rådgiver Byrådet i alle handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle
lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører borgere med handicap.
Formålet med Handicaprådets arbejde er endvidere:
 at være med til at udvikle og styrke kommunens handicappolitik
 at være med til at sikre, at de handicappedes ønsker og behov bliver forelagt Byrådet
§ 3 Handicaprådets opgaver
Stk. 1
Handicaprådet skal høres i alle sager/initiativer, som har betydning for borgere med handicap.
Stk. 2
Handicaprådet skal rådgive Byrådet i alle handicappolitiske spørgsmål.
Stk. 3
Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører borgere med handicap.
Stk. 4
Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med
forslag til såvel politiske som administrative initiativer.
Stk. 5
Handicaprådet kan afgive en årlig orientering til Byrådet om rådets arbejde og virke.
Stk. 6
Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller organisationer.
Stk. 7
Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige
temaer ud fra et landsdækkende perspektiv.
Stk. 8
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder
personalesager eller konkrete klagesager.
Stk. 9
Handicaprådet udarbejder en arbejdsplan over de indsatsområder, som rådet vil sætte fokus på.
§ 4 Handicaprådets sammensætning
Stk. 1
Handicaprådet består af 12 medlemmer: 6 medlemmer udpeget af Danske
Handicaporganisationer, 3 politiske repræsentanter og 3 administrative repræsentanter fra
forskellige områder.

Stk. 2
Der vælges en personlig stedfortræder for hvert medlem.
Er det ikke muligt for handicaporganisationerne at få udpeget et tilstrækkeligt antal personlige
stedfortrædere, kan stedfortræderen tillige være personlig stedfortræder for et andet medlem.
Stk. 3
Stedfortræderen for det enkelte medlem indtræder i Handicaprådet, når medlemmet ikke kan
deltage. Såfremt et medlem af Handicaprådet fraflytter kommunen inden udløbet af rådets
funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i Handicaprådet, og der udpeges en ny
stedfortræder.
Stk. 4
Medlemmerne udpeget af handicaporganisationerne har ret til diæter eller godtgørelse for tabt
arbejdsfortjeneste i forbindelse med deres ordinære møder samt befordringsgodtgørelse efter
statens takster ved deltagelse i møder, kurser og lignende.
§ 5 Handicaprådets konstituering
Stk. 1
Handicaprådet vælger formand og næstformand.
Stk. 2
Formanden og næstformanden udgør et formandskab.
Stk. 3
Formand og næstformand kan udtale sig på rådets vegne i f.eks. hastesager.
Stk. 4
Formand og næstformand udarbejder en dagsorden til hvert møde i samarbejde med
sekretariatet.
§ 6 Handicaprådets organisering
Handicaprådet er organiseret i Sundheds- og Omsorgsområdet.
§ 7 Handicaprådets funktionsperiode
Handicaprådet virker for en 4-årig periode, som svarer til byrådets valgperiode. Medlemmerne
fungerer dog, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.
§ 8 Økonomi
Ikast-Brande Kommune afholder udgifterne til Handicaprådets virksomhed og stiller
sekretariatsbistand til rådighed.
§ 9 Vedtægten
Denne vedtægt træder i kraft efter vedtagelsen i Handicaprådet og Byrådet.

Godkendt af Handicaprådet den 10-02-2010
Godkendt af Byrådet den 15-03-2010

