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Vedtægter for Handicaprådet i Aabenraa Kommune  
  

  
§ 1. Formål  

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle 

lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap.  

  

Rådets virksomhed omfatter således spørgsmål på tvær af alle sektorer.  

  

Stk. 2. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse 

og komme med forslag til initiativer.  

  

§ 2. Opgaver  

Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske 

forhold, der vedrører handicappede.  

  

Stk. 2. Byrådet hører Handicaprådet om initiativer, som har betydning for 

mennesker med handicap, således at Handicaprådet rådgiver Byrådet i 

handicappolitiske spørgsmål.  

  

Stk. 3. Handicaprådet kan tage kontakt med andre handicapråd, Det centrale 

Handicapråd og relevante aktører på handicapområdet med henblik på at få belyst 

særlige temaer.  

  

Stk. 4. Handicaprådet fastsætter selv sin arbejdsform og fokusområder.   

  

Stk. 5. Handicaprådet afgiver årligt en beretning om rådets arbejde og forslag til 

Byrådet.  

  

Stk. 6. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder 

personalesager eller konkrete klagesager.  

  

§ 3. Funktionsperiode  

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

valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer indtil nye medlemmer er 

udpeget.  

  

§ 4. Handicaprådets sammensætning  

Handicaprådet består af 10 medlemmer, der udpeges således, at 

handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal, som de medlemmer, 

der repræsenterer Byrådet.  

  

Stk. 2. Sammensætningen skal i øvrigt ske efter følgende retningslinjer:  

   

3 medlemmer udpeget af Byrådet – formand og næstformand for Social- 

og Seniorudvalget samt formanden for Børn- og Uddannelsesudvalget.  

  

2 tilforordnede embedsmænd fra hhv. forvaltningen Social & Sundhed og 

Børn og Skole.  



  

4 medlemmer udpeget af Byrådet efter indstilling fra Danske 

Handicaporganisationer.  

  

1 medlem udpeget af Byrådet efter indstilling fra lokale 

brugerorganisationer på handicapområdet, der ikke er medlem af Danske 

Handicaporganisationer.  

  

Stk. 3. Der udpeges efter samme retningslinier som i stk. 2, en personlig 

stedfortræder for hvert medlem af Handicaprådet til deltagelse i rådets møder, hvis 

det ordinære medlem har meddelt forfald.  

  

Stk. 4. Handicaprådets medlemmer, der repræsenterer brugerorganisationerne, 

skal være bosiddende i Aabenraa Kommune.  

Hvis et medlem af Handicaprådet udtræder af Handicaprådet eller fraflytter 

kommunen inden udløbet af handicaprådets funktionsperiode indtræder 

stedfortræderen i rådet, og der udpeges en ny stedfortræder.  

  

§ 5. Sekretariat m.v.  

Byrådet yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til Handicaprådet. 

Sekretariatsfunktionen er placeret i Social & Sundhed.  

  

Stk. 2. Byrådet afholder udgifterne ved Handicaprådets virksomhed.  

  

Stk. 3. Byrådet yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og 

udgiftsgodtgørelse til handicaporganisationernes medlemmer af Handicaprådet efter 

reglerne i § 16a i Lov om kommunernes styrelse.  

  

  

Vedtægterne er godkendt af Aabenraa Byråd den 23.02.2022  
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