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Vedtægter for Handicaprådet i Rudersdal Kommune 
 
Handicaprådets formål 
Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske 
spørgsmål og lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for menne-
sker med handicap. 
 
Handicaprådets opgaver 
Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske 
spørgsmål og høres om initiativer, som har betydning for mennesker 
med handicap.  
 
Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører 
mennesker med handicap. Rådet kan tage spørgsmål af mere generel 
karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som 
administrative initiativer. 
 
Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på an-
den måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets 
arbejde og virke. 
 
Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller organisatio-
ner m.v. Rådet bør sikre en bred dialog med foreninger og organisatio-
ner, der ikke er selvstændigt repræsenteret i Handicaprådet. Rådet kan 
rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige 
temaer ud fra et landsdækkende perspektiv.  
 
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners for-
hold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.  
 
Handicaprådets sammensætning 
Handicaprådet i Rudersdal Kommune består af 8 medlemmer: 
 
 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling 

fra Danske Handicaporganisationer (DH). 
 
 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra 

lokale foreninger udenfor DH.  
 
 4 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen blandt kommu-

nalbestyrelsens medlemmer.  
 
Efter samme retningslinjer udpeges der en personlig stedfortræder for 
hvert medlem af Handicaprådet, som deltager i rådets møder ved det 
ordinære medlems forfald.  
 
Til Handicaprådet kan kun indstilles personer, som har bopæl i Ru-
dersdal Kommune. Flytter et medlem af Handicaprådet fra kommunen 
inden udløb af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræ-
deren i Handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.  
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Handicaprådet sammensættes, så medlemmerne repræsenterer for-
skellige handicapgrupper. 
 
Ifølge ligestillingsloven bør Handicaprådet have en ligelig sammen-
sætning af kvinder og mænd.    
 
Valg af formand 
Handicaprådet vælger sin formand blandt medlemmerne af rådet. 
 
Forretningsorden 
Handicaprådet fastsætter egen forretningsorden.  
 
Handicaprådets funktionsperiode 
Handicaprådet virker for en fireårig periode, som svarer til de kommu-
nale råds valgperiode. Medlemmerne fungerer dog, indtil et nyt råd er 
nedsat.  
 
Handicaprådets administration 
Psykiatri- og Handicap i Rudersdal Kommune yder den fornødne sekre-
tariatsbistand til Handicaprådet. Kommunalbestyrelsen afholder udgifter 
til Handicaprådets virksomhed, herunder udgifter til tegnsprogstolkning 
eller anden nødvendig handicapkompensation. Rådet udarbejder, på 
grundlag af den af kommunalbestyrelsen udmeldte ramme, et budget 
for rådets arbejde i det kommende år. 
 
 
 
Kommunalbestyrelsen den 30.04.2014 
 
 

 
 
Borgmester 
 
 
 
 
Handicaprådet den 13.03.2014 
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