
Vedtægter for Handicaprådet i Greve Kommune 

§ 1 Handicaprådet i Greve Kommune er nedsat 1. april 2006 og fungerer i henhold til Lov om retssikkerhed 

og administration på det sociale område § 37 a samt bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på 

det sociale område (bekendtgørelse nr. 709 af 3. juli 2009) §§ 48-52. 

Formål 

§ 2 Handicaprådet virker for bedst mulig trivsel for handicappede borgere i Greve Kommune. 

Handicaprådet fungerer som kontaktorgan mellem borgere, Byråd samt administration ved udformning og 

tilrettelæggelse af handicappolitikken i Greve Kommune, samt ved udformning og tilrettelæggelse af 

indsatser vedrørende borgere med handicap. 

Handicaprådet repræsenterer alle handicappede i kommunen, og holder sig orienteret om alle 

handicapgruppers ønsker og behov. 

Opgave 

§ 3 Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, og kan behandle lokalpolitiske 

spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.  

Handicaprådet høres i alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. 

Handicaprådet kan udtale sig om og stille forslag om ethvert emne, der har betydning for handicappede i 

kommunen.  

Handicaprådet kan komme med forslag om nye handicaprelaterede initiativer til Byrådet. 

Handicaprådet kan tage spørgsmål af generel karakter op, og inddrage andre, for at få belyst særlige 

temaer. 

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål vedrørende personsager, personalesager eller konkrete 

klagesager. 

Handicaprådet orienterer årligt Byrådet om sit arbejde. 

Handicaprådets sammensætning 

§ 4 Handicaprådet består af 10 medlemmer. 

Fem medlemmer udpeges efter indstilling af Danske Handicaporganisationer (DH). Det tilstræbes, at de 

udpegede medlemmer repræsenterer følgende handicapgrupper: 

- Mentalt handicappede 

- Bevægelseshandicappede 

- Kommunikationshandicappede 

- Varigt medicinsk behandlede 



- Tværgående gruppe 

Lokale handicaporganisationer uden for DH kan søge om at blive repræsenteret i Handicaprådet. Dette kan 

dog kun ske, for så vidt organisationerne ikke i forvejen er dækket af DH-repræsentationen. 

Repræsentanter fra handicaporganisationerne skal have bopæl i Greve Kommune. 

Fem medlemmer udpeges af Byrådet, hvoraf tre udpeges blandt Byrådets medlemmer og  to udpeges fra 

administrationen. Det tilstræbes, at de af kommunen udpegede medlemmer repræsenterer et bredt udsnit 

af administrationens områder. 

For hvert medlem udpeges en personlig stedfortræder. Den personlige stedfortræder deltager på møderne 

ved det ordinære medlems forfald. 

§ 5 Handicaprådet udpeger selv sin formand blandt rådets medlemmer. Repræsentanter fra 

administrationen kan ikke vælges til formandsposten. 

Formanden har i samarbejde med sekretariatet ansvar for udarbejdelse af dagsorden for Handicaprådets 

møder. 

Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til Byrådets valgperiode. Medlemmerne fungerer dog, 

indtil nye medlemmer er udpeget. 

Sekretariatsfunktion 

§ 6 Byrådet stiller den nødvendige sekretariatsbistand til rådighed for Handicaprådet. 

Vederlag 

§ 7 Kommunalbestyrelsen afholder udgifter forbundet med Handicaprådets virksomhed, herunder udgifter 

til handicapkompensation (fx tegnsprogstolk). Byrådet yder endvidere diæter, erstatning for dokumenteret 

tabt arbejdsfortjeneste samt udgiftsgodtgørelse efter § 16 a i lov om kommunernes styrelse. 

Forretningsorden 

§ 8 Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden. 

Godkendelse og ændring af vedtægter 

§ 9 Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af Handicaprådet og Byrådet. 

Ændring af vedtægterne kan ske efter behandling i Handicaprådet og Byrådet. 

Vedtægterne er godkendt den 27. oktober 2009 af Byrådet (konsekvensrettelse) 

og den 10. marts 2010 af Handicaprådet.  


