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Handicaprådets formål 

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgs-

mål og lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker 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 ad-

ministrative initiativer. 

 

Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på anden 

måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde 

og virke. 

 

Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller organisationer 

m.v. Rådet bør sikre en bred dialog med foreninger og organisationer, der 

ikke er selvstændigt repræsenteret i Handicaprådet. Rådet kan rette hen-

vendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer ud 

fra et landsdækkende perspektiv.  

 

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, 

herunder personalesager eller konkrete klagesager.  

 

Handicaprådets funktionsperiode 

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

valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlem-

mer er udpeget. 
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Handicaprådets sammensætning 

Rådet består af 8 medlemmer, som udpeges på følgende måde: 

 
▪ 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling 

fra Danske Handicaporganisationer (DH), således at medlem-
merne repræsenterer forskellige handicapgrupper og såvel 
børne- som voksenområdet.  

▪ 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 rådet, som deltager i rådets møder, hvis det ordinære 

medlem ikke kan deltage.  

 

Til Handicaprådet kan kun indstilles personer, som har bopæl i Rudersdal 

Kommune. Flytter et medlem af Handicaprådet fra kommunen inden ud-

løb af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i Han-

dicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.  

 

Ifølge ligestillingsloven bør Handicaprådet have en ligelig sammensæt-

ning af kvinder og mænd. 

 

Handicaprådet kan efter eget ønske indkalde særligt sagkyndige til at 

belyse særlige problemstillinger for rådet.  

 

Konstituering af Handicaprådet 

Kommunalbestyrelsen tager initiativ til indkaldelse af det første møde 

efter kommunalvalget.  

 

Kommunalbestyrelsen retter senest en måned efter kommunalvalget 

henvendelse til Danske Handicaporganisationers afdeling i kommunen 

med henblik på at udpege medlemmer til Handicaprådet. Endvidere an-

noncerer kommunalbestyrelsen på kommunens hjemmeside og i den lo-

kale presse efter forslag til indstillinger fra lokale foreninger, der ikke er 

organiseret under Danske Handicaporganisationer. 

 

På første møde vælger Handicaprådet en formand og en næstformand. 

Formanden og næstformanden udgør et formandskab.  

 

Handicaprådet vælger først en formand, dernæst en næstformand. Væl-

ges formanden for rådet blandt kommunalbestyrelsens repræsentanter 

i rådet, da vælges næstformanden blandt handicaporganisationernes re-

præsentanter. Vælges formanden for rådet blandt handicaporganisatio-

nernes repræsentanter, da vælges næstformanden blandt kommunalbe-

styrelsens repræsentanter.  
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I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater fra henholdsvis kommu-

nalbestyrelsen og handicaporganisationerne til formandsposten, da til-

falder formandsposten handicaporganisationernes kandidat.  

 

I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater som repræsenterer 

samme bagland til henholdsvis formands- og næsteformandsposten, da 

afgøres valget ved lodtræning. 

 

Ledelsen af valget af Handicaprådets formand og næsteformand følger 

principperne i § 6 i lov om kommunernes styrelse. Det er således det 

medlem, der længst har været medlem af Handicaprådet, der leder val-

get af formanden, eller hvis flere har været medlem lige længe, er det 

det ældste af disse. Den nye formand leder valget af næstformanden. 

 
Diæter og befordringsgodtgørelse 

Medlemmer af Handicaprådet modtager diæter og udgiftsgodtgørelse 

mv. efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse. 

 

Der udbetales diæter ved deltagelse i ordinære og ekstraordinære mø-

der i Handicaprådet samt ved deltagelse i konkrete aktiviteter besluttet 

af kommunalbestyrelsen eller et udvalg, og hvor det samtidig er beslut-

tet, at et eller flere medlemmer af Handicaprådet inviteres til at deltage. 

 

Herudover ydes diæter til konkrete kursusaktiviteter i Handicaprådets 

regi fx Det Centrale Handicapråds årlige nationale konference, KL’s år-

lige handicap- og psykiatrikonference og den årlige konference for kom-

munale handicapråd i Region Hovedstaden.  

 

Valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer oppebærer dog ikke diæter. De 

modtager i stedet et vederlag, der dækker deres politiske aktiviteter. 

 

Rådets medlemmer kan efter anmodning modtage befordringsgodtgø-

relse ved deltagelse i aktiviteter i Handicaprådets regi. Ved transport 

med offentligt transportmiddel refunderes den faktiske udgift. Ved an-

vendelse af eget transportmiddel anvendes de af staten fastsatte satser 

for kilometergodtgørelse. Der kan være særlige tilfælde, hvor et medlem 

af Handicaprådet har et konkret behov for at benytte taxi. Såfremt beho-

vet dokumenteres, ex i forhold til helbredsmæssige grunde, vil udgiften 

efterfølgende blive refunderet. 

 

Udbetaling af såvel diæter som kørselsgodtgørelse afholdes af Handi-

caprådets budget. 
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Handicaprådets møder 

Rudersdal Kommune yder sekretariatsmæssig bistand til Handicaprådet 

 

Handicaprådet kan indkaldes på initiativ af formanden, kommunalbesty-

relsen eller to medlemmer af rådet. Rådet afholder møder efter behov, 

dog mindst 4 gange årligt. 

 
▪ Handicaprådets møder ledes af formanden. I dennes fravær le-

des møderne af næstformanden. 

 
▪ Handicaprådets møder er ikke offentlige. 

 
▪ Handicaprådet har bemyndiget formandskabet til at afgive svar 

på rådets vegne i uopsættelige sager.  

 
▪ Handicaprådet kan på eget initiativ rette henvendelse til såvel 

kommunalbestyrelsen som enhver kommunal myndighed med 
forespørgsler og forslag. 

 
▪ Handicaprådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til be-

lysning af særlige problemstillinger. 

 
▪ Handicaprådet kan udpege særlig sagkyndige som repræsentan-

ter for Handicaprådet i arbejdsgrupper, som kommunen nedsæt-
ter. 

 
▪ Handicaprådet kan indkalde særlig sagkyndige til at belyse em-

ner, der er på dagsordenen på rådets møder. 

 
▪ Handicaprådsmøderne planlægges, så der i videst muligt om-

fang tages hensyn til de forskellige ønsker, der kan udspringe af, 
at nogle rådsmedlemmer er ansatte, mens andre repræsenterer 
en frivillig organisation. 

 
▪ Handicaprådets ordinære møder fastlægges så vidt muligt for et 

år frem. 

  

Formandskabet udarbejder dagsorden til næstkommende møde med 

sekretariatsbistand fra kommunen. For at mødet kan være gyldigt ind-

kaldt, skal dagsorden og bilag være udsendt til medlemmerne og offent-

liggjort, så vidt muligt 10 og senest 8 arbejdsdage før mødet. Dagsorde-

nen offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

  

Handicaprådet er beslutningsdygtigt, når formanden eller næstforman-

den og mindst halvdelen af rådets øvrige medlemmer er til stede. Rådet 

er et dialogforum, hvorfor der som udgangspunkt arbejdes ud fra prin-

cippet om konsensus og træffes beslutninger i enighed. Er der behov for 

at træffe beslutninger ved afstemning, sker det ved almindelig stemme-

flerhed gennem afstemning blandt de fremmødte medlemmer.  
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Sekretariatet udarbejder et beslutningsreferat af hvert møde i rådet. 

 

Referatet bør være medlemmerne i hænde senest 14 arbejdsdage efter 

rådsmødet. Det godkendte referat offentliggøres på kommunens hjem-

meside. 

 

Denne forretningsorden kan ændres, hvis 2/3 af et beslutningsdygtigt 

råd kan tilslutte sig ændringsforslaget.  

  

Forretningsordenen er godkendt på Handicaprådets møde den 19. 

maj 2022. 

  


