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i Morsø Kommune

2021



1

Nedsat i overensstemmelse med § 37a i lov om retssikkerhed og administration på 
det sociale område (LBK nr. 1647 af 4. august 2021).

§ 1 Navn

1.1 Handicaprådet i Morsø Kommune.

§ 2 Formål

2.1 Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og 
formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske 
spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

§ 3 Opgaver og kompetence

3.1 Handicaprådets opgave er at følge, vurdere og kommentere udviklingen 
vedrørende forholdene for mennesker med handicap, herunder det forebyggende 
område.

3.2 Handicaprådet medvirker med ideer og forslag til en positiv udvikling i forhold til 
mennesker med handicap.

3.3 Handicaprådet bidrager til samarbejde og dialog mellem handicappede og Morsø 
Kommune.

3.4 Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder Det Centrale Handicapråd, 
med henblik på at få belyst særlige temaer.

3.5 Morsø Kommune inddrager Handicaprådet i alle sager/initiativer, der har 
betydning for handicappedes vilkår i kommunen. I forhold til budgettet deltager 
Handicaprådet i det årlige fællesmøde om budget.

3.6 Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder 
personalesager eller konkrete klagesager.

3.7 Handicaprådet er en selvstændig forvaltningsvirksomhed og er derfor underlagt 
offentlighedsloven og forvaltningsloven. Rådets medlemmer og stedfortrædere er 
omfattet af reglerne om tavshedspligt og reglerne om indhentelse og videregivelse af 
oplysninger.

§ 4 Sammensætning

4.1 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der udpeges medlemmer til 
Handicaprådet.
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4.2 Handicaprådet består af 8 medlemmer, som udpeges således:

 4 medlemmer fra handicaporganisationer i kommunen udpeges efter indstilling 
fra Danske Handicaporganisationer (DH Morsø). Der indstilles bredt blandt de 
organisationer, der er medlem af DH Morsø. Medlemmerne skal være 
bosiddende i Morsø Kommune.

 4 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal 
udpege mindst 1 medlem fra Kommunalbestyrelsen. Kredsen af repræsentanter 
for Kommunalbestyrelsen skal udpeges blandt medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner 
eller private leverandører, der udfører opgaver for kommunen på 
handicapområdet.

4.3 Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af Handicaprådet, som 
deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald. DH Morsø indstiller 4 
personlige stedfortrædere til udpegelse. Det er muligt at være stedfortræder for flere 
medlemmer, såfremt det ikke er muligt at udpege personlige stedfortrædere for alle 
DH Morsøs medlemmer.

4.4 Hvis et medlem af Handicaprådet fraflytter kommunen inden udløbet af 
Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i rådet, og der udpeges 
en ny stedfortræder.

4.5 Handicaprådet bør sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer 
forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn 
og voksne med handicap.

4.6 Kommunalbestyrelsen retter i sidste kvartal i valgperioden henvendelse til DH 
Morsø med henblik på indstilling af medlemmer til Handicaprådet.

§ 5 Funktionsperiode

5.1 Rådets medlemmer vælges for en fireårig periode svarende til den kommunale 
valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles 
eller udpeges.

§ 6 Konstituering og mødevirksomhed

6.1 Kommunalbestyrelsen tager initiativ til at indkalde til det første møde i 
Handicaprådet efter kommunalvalget.

6.2 Handicaprådet konstituerer sig med formand og næstformand. Vælges formanden 
for rådet blandt repræsentanterne for Kommunalbestyrelsen, vælges næstformanden 
blandt repræsentanterne for organisationerne – og omvendt.
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6.3 Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden, hvori der angives rådets 
mødehyppighed, regler for dagsorden og referat, regler for indkaldelse og øvrige 
regler for Handicaprådets arbejdsform.

6.4 Indkaldelse til møde kan ske på formandens, to medlemmers eller 
Kommunalbestyrelsens initiativ.

§ 7 Økonomi og sekretærfunktion

7.1 Morsø Kommune stiller lokaler og sekretærbistand til rådighed.

7.2 Sekretærbistand varetages af Social, Sundhed og Beskæftigelse.

7.3 Morsø Kommune afholder udgifterne ved Handicaprådets virksomhed.

7.4 Der ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og 
udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse til 
handicaporganisationernes medlemmer i Handicaprådet.

7.5 Der ydes diæter mv. til møder i Handicaprådet samt det årlige fællesmøde om 
budgettet.

7.6 Medlemmer af Handicaprådet, som ikke er Kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
ydes diæter i henhold til vederlagsbekendtgørelsen § 4. Taksten pr. 1. januar 2021 er 
435 kr. pr. dag for møder under fire timer, og for møder over fire timer er taksten det 
dobbelte. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr. Derudover ydes der 
befordringsgodtgørelse.

§ 8. Ændringer og godkendelse af vedtægter

8.1 Vedtægterne tages op til revision efter behov.

8.2 Handicaprådets vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Morsø 
Kommunalbestyrelse.

Handicaprådet har tiltrådt nærværende vedtægter den 28. oktober 2021.

Morsø Kommunalbestyrelse har godkendt vedtægterne den 7. december 2021.


	input.docx

