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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-138339 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Handicaprådet gennemgår dagsordenen og godkender med eventuelle rettelser 

og/eller tilføjelser. 
 
Beslutning 
Godkendt. 
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2. Vedtægter for Handicaprådet 
 
Sagsnr.:  S2021-51621 Dok.nr.: D2021-136498 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• De reviderede vedtægter sendes i høring i Handicaprådet. 
• Handicaprådet tiltræder de reviderede vedtægter. 
 
Behandling 
Handicaprådet (28. oktober 2021) 
 
Sagsresumé 
Handicaprådets vedtægter er blevet revideret og sendes i høring i Handicaprådet. 
 
Sagsfremstilling 
Handicaprådets vedtægter er revideret med tidssvarende oplysninger, der er afstemt 
med lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lovbekendtgørelse 
nr. 1647 af 4. august 2021. 
 
I de reviderede vedtægter er der følgende ændringer: 
§ 2 Formål 
• Præcisering af Handicaprådets formål jf. lovtekst. 
 
§ 3 Opgaver og kompetencer 
• Præcisering af, at Handicaprådet deltager i årligt fællesmøde om budget 
• Præcisering af medlemmernes og stedfortrædernes tavshedspligt og videregivelse 

af oplysninger. 
 
§ 4 Sammensætning 
• Ændring og præcisering af sammensætningen af Handicaprådet 
• Præcisering af valg af medlemmer og suppleanter 
• Præcisering af indstilling af medlemmer til Handicaprådet i valgår 

(var under § 5 i gammel vedtægt). 
 
§ 5 Funktionsperiode (nyt) 
• Præcisering af valgperioden. 
 
§ 6 Konstituering og mødevirksomhed (nyt) 
• Præcisering af indkaldelse til konstituerende møde 
• Præcisering af konstituering af Handicaprådet 
• Præcisering af fastsættelse af forretningsorden 

(stod som egen § i gammel vedtægt). 
 
§ 7 Økonomi og sekretærfunktion 
• Præcisering af omfang og størrelse af diæter mv. 
 
§ 8 Ændringer og godkendelse af vedtægter (nyt) 
• Præcisering af ændringer og godkendelse af vedtægter. 
 
De reviderede vedtægter er vedhæftet som bilag. 
 
Retsgrundlag 
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Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (LBK nr. 1647 af 4. au-
gust 2021). 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Efter høring i Handicaprådet sendes de reviderede vedtægter til godkendelse i Det So-
ciale Udvalg og Økonomiudvalget inden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. 
 
De godkendte vedtægter offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Forslag til vedtægter blev gennemgået og drøftet, hvorefter forslag til vedtægter blev 
godkendt.  
 
Handicaprådet påpeger vigtigheden af, at medlemmer udpeget af kommunalbestyrel-
sen sker blandt politikere og embedsmænd. 
 
Handicaprådet drøftede forretningsorden for det kommende Handicapråd, og følgende 
forslag medtages i udkast til forretningsorden for det kommende handicapråd:  

• Mindst 4 årlige møder samt et budgetorienteringsmøde sammen med Seniorrådet 
• Formandskabet skal helst have 3-4 dage til godkendelse af referat inden udsen-

delse til Handicaprådet. 
Forvaltningen laver udkast til forretningsorden, som medtages på første møde i det 
kommende handicapråd. 

  

  
 
 

Bilagsliste 
D2021-113991 Vedtægter for Handicaprådet 2021 
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3. Eventuelt 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-138340 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud)  
 
Indstilling 
Ordet er frit. 
 
Beslutning 
Der var ingen punkter til eventuelt. 
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Samlet bilagsliste 
D2021-113991 Vedtægter for Handicaprådet 2021 
 


