SAMSØ KOMMUNE
www.samsoe.dk

Vedtægter for Handicaprådet
i
Samsø Kommune
§ 1 Navn
Samsø Handicapråd er valgt efter reglerne i "Lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område".
§ 2 Formål
Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen 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 Kommunalbestyrelsen
§ 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.
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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 10 medlemmer: 5 medlemmer fra
handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra DH (Danske
Handicapforeninger) og 5 medlemmer udpeget efter indstilling af
kommunalbestyrelsen, heraf mindst 3 af dens medlemmer.
Stk. 2
DH kan kun indstille personer, som har bopæl i Samsø Kommune. Flytter et
medlem af handicaprådet fra kommunen inden udløb af handicaprådets
funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i handicaprådet, og der udpeges en
ny stedfortræder.
Stk. 3
Handicaprådet bør sammensættes, så medlemmerne repræsenterer forskellige
handicapgrupper og forskellige sektorer i Kommunen herunder både børn og
voksne med handicap.
Stk. 4
Kommunalbestyrelsen beslutter, om lokale handicaporganisationer eller
grupperinger uden for DH skal være repræsenteret i handicapråddet, blandt de 5
medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen.
Stk. 5
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. 6
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. 7
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.
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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 organisatorisk forankret på borgmesterkontoret i Samsø
Kommune.
§ 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 Handicaprådets mødevirksomhed
Stk. 1
Kommunalbestyrelsen tager initiativet til at indkalde til det første møde efter
kommunalvalget.
Stk. 2
Handicaprådet mødes 4 gange årligt. Møderne placeres således, at det ca. svarer
til en gang i kvartalet.
Stk. 3
Indkaldelse ti! møde kan kun ske på formandens, to medlemmers eller på
kommunalbestyrelsens initiativ.
Stk. 3
Der udarbejdes et referat under afholdelse af Handicaprådets møder. Referatet
læses op umiddelbart efter mødets afslutning, hvorefter Handicaprådets
medlemmer underskriver for godkendelse.
Stk. 4
Sekretariatet udarbejder et referat af hvert møde i Handicaprådet. Referatet skal
være medlemmerne i hænde senest 8 arbejdsdage efter rådsmødet og vil så vidt
det er muligt sendes via mail. Desuden vil referatet blive offentliggjort på Samsø
Kommunes Hjemmeside.
§ 9 Økonomi
Stk. 1
Samsø Kommune afholder udgifterne til Handicaprådets virksomhed.
Stk. 2
Kommunalbestyrelsen yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til
handicaprådet, samt afholder de udgifter, som er forbundet med handicaprådets
virke.
Stk. 3
Handicaprådet udarbejder, på baggrund af den ramme som kommunalbestyrelsen
udmelder, et budget for rådets arbejde i det kommende år.
Stk. 4
Kommunalbestyrelsen afholder udgifter ved handicaprådets virksomhed, hvilket
bl.a. omfatter dækning af de nødvendige udgifter ti! tegnsprogstolkning og anden
handicap-kompensation.
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Stk. 5
Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen yder diæter
og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse.
§ 10 Vedtægten
Denne vedtægt træder i kraft efter vedtagelse i Handicaprådet og
Kommunalbestyrelsen.

Godkendt af Handicaprådet den 14. marts 2017
Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. april 2017
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