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Lovhjemmel
Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, § 37 a, stk. 2-4 i Lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område, jf. bekendtgørelse nr. 1127 af 25. november 2005.

Rådets formål
Rådet skal:
• Rådgive Byrådet i alle handicappolitiske spørgsmål, hvorfor rådet af Byrådet skal høres1 i alle
spørgsmål der vedrører handicappedes forhold, ligesom rådet har udtaleret i alle forhold.
• Virke for at udbygge kontakten mellem Byrådet i Syddjurs kommune og herboende handicappede borgere.
• I samarbejde med Byrådet være medansvarlig for vedligeholdelse af kommunens handicappolitik.

Rådets opgaver
Rådet skal:
• Indgå i dialog og rådgive embedsmænd og politikere i spørgsmål af generel karakter om handicappedes muligheder / forhold i Syddjurs kommune. Dette omfatter både det sociale, uddannelses- og arbejdsmæssige område samt det fysiske miljø.
• Ikke behandle personsager og ansættelsesforhold eller klagesager.
• Medvirke til en øget forståelse hos politikerne, om de personlige omkostninger enten ved at være handicappet, eller være pårørende til en handicappet.
• Sammen med byrådet informere handicappede og pårørende til handicappede ved f.eks. at udarbejde information / pjecer og afholde debatmøder om aktuelle emner inden for området.
• Tage forhold op til drøftelse, og fremsætte forslag til ændringer / forbedringer af generel karakter vedrørende de områder i den kommunale virksomhed der berører handicappedes forhold.
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Rådets sammensætning
Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at
medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges. Loven træder i kraft fra 1. april
2006.
Rådet er bredt sammensat og medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper, herunder både
voksne og børn med handicap.
Handicaprådet vælges af Byrådet i Syddjurs kommune efter indstilling.
Handicaprådet består af 12 medlemmer 2:
• 6 personer udpeget af Byrådet i Syddjurs kommune. Der skal
udpeges mindst 1 medlem af Byrådet.
• 6 personer bosiddende i kommunen indstillet af Danske Handicaporganisationer (DH), en af
disse personer bør være førtidspensionist.
• Byrådet
Desuden vælges for hver af de valgte en personlig suppleant.
Suppleanten skal indkaldes til at deltage i rådets møder i alle tilfælde, hvor det ordinære medlem har
forfald.
Ved et ordinært medlems udtræden af rådet, indtræder den personlige suppleant og der skal udpeges en
ny personlig stedfortræder.

Rådets forretningsorden
Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden, dog således at
• rådet vælger selv sin formand
• rådet fastsætter selv sin forretningsorden
• rådet refererer organisatorisk til borgmesteren.
• rådet er beslutningsdygtigt når et flertal af rådets medlemmer er til stede, og afstemning foregår
ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende.
• rådet afholder som minimum 1 møde i kvartalet
• Indkaldelse til møde kan kun ske på formandens-, to medlemmers- eller Byrådets initiativ.
• rådets 1. møde efter kommunevalget sker på Byrådets initiativ.
• rådet kan, til sine møder, indkalde faglig ekspertise til udredning af punkter på dagsorden.
• rådets møder er lukkede, og dagsorden til møder udsendes senest 5 hverdage før mødets afholdelse til medlemmerne, kommunen/borgmesteren samt offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Rådets møder og sekretariatsbetjening
Syddjurs kommune stiller lokaler til rådighed for rådet mødevirksomhed.
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Byrådet yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til Handicaprådet, herunder sekretariatsbetjening fra borgmesterkontoret, til fremstilling og udsendelse af dagsorden, referat, pjecer m.v.

Rådets økonomi
Byrådet afholder udgifterne til Handicaprådets virksomhed, herunder til dækning af nødvendige udgifter til handicapkompensation.
Hvert år i april måned, i forbindelse med kommunens budgetlægning, fremsender Handicaprådet forslag til budget for rådets virksomhed.
Budgettet vil bl.a. omhandle udgifter til mødeafholdelse 4, herunder befordring af medlemmer, diæter,
tabt arbejdsfortjeneste, uddannelse og administrative udgifter for rådets medlemmer.

Vedtægterne er godkendt af Byrådet i Syddjurs kommune den 27. juni 2013.
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