Vedtægter
for
Handicaprådet i Sorø Kommune
§ 1 Navn.

Stk. 1.
Handicaprådet i Sorø Kommune.

§ 2 Formål, opgaver og grundlag.

Stk. 1
Jf. Retssikkerhedslovens § 37a er Handicaprådets formål:
At rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål.
Ændret fra: Jr. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 52
Lovgrundlaget er ændret til Retssikkerhedslovens § 37a, da den nuværende henvisning til § 52 ikke er korrekt.

Kommunalbestyrelsen skal høre Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
Stk. 2
Handicaprådet kan:
- behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap
- tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer
- beslutte at orientere kommunalbestyrelsen om dets arbejde og forslag
- kan tage kontakt til andre, herunder andre handicapråd, Det centrale handicapråd, videnscentre m.fl. for at få belyst særlige emner.
Stk. 3
Handicaprådet kan ikke:
- behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete
klagesager.

§ 3 Sammensætning.

Stk. 1
Rådet består af 10 medlemmer, der som udgangspunkt har bopæl i kommunen.
De medlemmer af Handicaprådet, som repræsenterer kommunalbestyrelsen, men som ikke er medlem heraf, kan have bopæl uden for kommunen.
Ændret fra: De medlemmer af Handicaprådet, som repræsenterer den kommunale forvaltning (ansatte i
kommunen) kan have bopæl uden for kommunen.

Stk. 2
For hvert medlem er udpeget personlig stedfortræder, der deltager i rådets møder ved det ordinære
medlems forfald.
Stk. 3
Danske Handicaporganisationer i Sorø Kommune (DH-Sorø) udpeger og indstiller 4 personer til
rådet.
Ændring: Efter Danske Handicaporganisationer er indsat ”i Sorø Kommune (DH-Sorø)”

Lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer udpeger
og indstiller 1 person til rådet.
Der skal ved udpegning og indstilling sikres at forskellige handicapgrupper og sektorer er repræsenteret, herunder både børn og voksne med handicap.
Stk. 4
Kommunalbestyrelsen repræsenteres af og udpeger 5 personer til rådet. Heraf skal 2 være medlem
af kommunalbestyrelsen. De 3 øvrige kan være ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner, eller ansatte hos andre private leverandører, der udfører relevante opgaver for kommunen.
Ændret fra: Kommunalbestyrelsen udpeger 5 personer til rådet, som skal repræsentere de kommunale myndigheder. Heraf skal 2 være medlem af kommunalbestyrelsen. De 3 øvrige kan være ansatte i kommunen
eller i selvejende institutioner, som udfører opgaver efter aftale med kommunen.

Nyt forslag: De personlige stedfortrædere for medlemmerne af kommunalbestyrelsen skal ligeledes
være medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Stk. 5
Der kan kun udpeges personer, der har bopæl i kommunen, dog undtaget de medlemmer som repræsenterer kommunalbestyrelsen, men som ikke er medlem heraf, der gerne må have bopæl uden
for kommunen. Hvis et medlem af rådet flytter fra kommunen inden udløbet af rådets funktionsperiode, indtræder personlig stedfortræder i rådet og der udpeges ny personligstedfortræder.
Ændret fra: Der kan kun udpeges personer, der har bopæl i kommunen, dog undtaget de medlemmer som
repræsenterer den kommunale forvaltning (ansatte i kommunen), som gerne må have bopæl uden for kommunen.

§ 4 Funktionsperiode.

Stk. 1.
Rådet virker i en 4-årig periode, svarende til kommunalbestyrelsens valgperiode, dog således at
medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.
Stk. 2: Udgår, da stykket ikke længere har betydning.
Rådet sammensættes første gang 1. april 2006 og fungerer i kommunalbestyrelsens valgperiode til udgangen af år 2009.

§ 5 Forretningsorden.
Stk. 1

Rådet udpeger selv sin formand, næstformand, kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2
Indkaldelse til rådets første møde sker på kommunalbestyrelsens initiativ.
Stk. 3
Indkaldelse til møde kan ske på formandens, to medlemmers eller kommunalbestyrelsens initiativ.

§ 6 Sekretariatsmæssig bistand mv.

Stk. 1
Kommunalbestyrelsen yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand.

§ 7 Økonomi

Stk. 1
Kommunalbestyrelsen fastlægger budget for handicaprådets virke.
Handicaprådet fremsender årligt regnskab til kommunalbestyrelsen.
Stk. 2
Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved rådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige
merudgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.
Stk. 3
Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse til handicaporganisationernes
medlemmer af rådet.

§ 8 Vedtægtsændring.

Stk. 1
Vedtægterne kan kun ændres efter godkendelse i kommunalbestyrelsen.
Godkendt på Sammenlægningsudvalgets møde den 29. marts 2006.
Ændret af Sorø Byråd den 27. januar 2010
Ændret af Sorø Byråd den 28. januar 2014

