
 
 

 

Vedtægter for Handicaprådet i Bornholms Regionskommune 

 
 
§ 1 Lovhjemmel 

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37 a 

 

§ 2 Navn 

Handicaprådet benævnes Handicaprådet i Bornholms Regionskommune  

 

 § 3 Formål  

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og behandler lokalpolitiske 
spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet kan desuden tage spørgs-
mål af mere generel karakter op til drøftelse, og komme med forslag til initiativer, såvel politiske som 
administrative.  

 

§ 4 Opgaver 

• Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for menne-
sker med handicap 
 
 

• Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål 
 
 

• Handicaprådet behandler lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. 
 
 

• Handicaprådet kan tage spørgsmål op af mere generel karakter til drøftelse og komme med for-
slag til såvel politiske som administrative initiativer. 
 
 

• Handicaprådet har mulighed for af sin midte at nedsætte arbejdsgrupper til belysning af særlige 
forhold. 
 
 

• Handicaprådet afgiver en årlig beretning om sit arbejde, og orienterer Kommunalbestyrelsen 
og/eller fagudvalgene i årlige dialogmøder. 
 
 



• Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller organisationer mv. 
 
 

• Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige tema-
er ud fra et landsdækkende perspektiv.  

 
Handicaprådet kan ikke drøfte enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klage-
sager. 
 
 
 
 
§ 5 Sammensætning 

Handicaprådet i Bornholms Regionskommune består af 6 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og 
6 repræsentanter for brugerne (vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 28. marts 2006, pkt. 1) 

 

Kommunalbestyrelsens repræsentanter: 

2 politikere 

1 embedsmand fra voksenhandicapområdet  

1 embedsmand for øvrige handicappede 

1 embedsmand fra børne- og ungeområdet (handicap) 

1 embedsmand fra teknik og miljøområdet 
 
 

Embedsmændene indstilles af de respektive direktører på områderne. 

 

Brugerrepræsentanter: 

4 repræsentanter indstilles af DH-Bornholm. 

1 repræsentant vælges blandt og indstilles af brugere af tilbud til voksne handicappede eller deres pårø-
rende. 

1 repræsentant vælges blandt og indstilles af forældre til brugere af tilbud til børn og unge med handi-
cap. 

 

Der udpeges personlige stedfortrædere for medlemmerne. Kun personer med bopæl i kommunen kan 
udpeges til handicaprådet. Fraflytter en person kommunen i funktionsperioden, eller ønsker et medlem 
at udtræde, indtræder stedfortræderen automatisk, og der udpeges en ny stedfortræder.  

 

§ 6 Funktionsperiode 

Handicaprådet fungerer for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode, dog således at 
rådets medlemmer fungerer indtil et nyt råd er udpeget.  



§ 7 konstituering og organisation 

Handicaprådet konstituerer sig i første møde med formand og næstformand. Handicaprådet fastsætter 
selv sin forretningsorden. Heraf fremgår bl.a. mødehyppighed, regler for udsendelse af dagsordener og 
referater og handicaprådets arbejdsform i øvrigt.  

 

Regionskommunen stiller mødelokaler til rådighed, samt afholder de for handicaprådets virksomhed 
nødvendige udgifter, herunder til kursusvirksomhed og lignende, ligesom der stilles sekretariatsbistand 
til rådighed i fornødent omfang. 

 

§ 8 Diæter og tabt arbejdsfortjeneste m.v. 
Der ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter regler-
ne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til brugerrepræsentanternes medlemmer af handicaprådet. 

 

§ 8 Ikrafttræden og ændringer 

Vedtægterne træder i kraft efter godkendelse i kommunalbestyrelsen. 

Vedtægten kan til enhver tid tages op i handicaprådet. Ønsker om ændringer og tilføjelser skal forelæg-
ges og godkendes i kommunalbestyrelsen.  

 

 

Således vedtaget på kommunalbestyrelsens møde d.  25. marts 2010 

 
 

 


