Vedtægter for Gladsaxe Kommunes Handicapråd
§1
Lovgrundlag
Byrådet skal i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det social område nedsætte et handicapråd.
§2
Formål
Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.
Stk. 2
Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

§3
Opgaver
Handicaprådet har udelukkende en rådgivende funktion over for Byrådet og kan behandle
alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan
tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.
Stk. 2.
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager. Medlemmerne i Handicaprådet er derfor ikke pålagt tavshedspligt.
Stk. 3.
Handicaprådet kan af egen drift udtale sig eller stille forslag om ethvert emne, der har betydning for kommunens borgere med handicap.
Stk. 4.
Handicaprådet kan inddrage erfaringer fra arbejdet i Det Centrale Handicapråd i sit arbejde.
Stk. 5.
Handicaprådet udsender hvert år en beretning om rådets virksomhed.

§4
Sammensætning
Handicaprådet består af 14 medlemmer, som skal være myndige og bosiddende i Gladsaxe
Kommune. Alle medlemmer udpeges af Gladsaxe Byråd:
 6 af Handicaprådets medlemmer udpeges efter indstilling fra DH-Gladsaxe. Det tilstræbes, at de indstillede personer repræsenterer et bredt udsnit af forskellige grupper af borgere med handicap (fysiske- og psykiske handicap, sindslidelse m.fl., herunder både voksne og børn med handicap).
 1 af Handicaprådets medlemmer udpeges efter indstilling fra lokale handicapforeninger, som står uden for DH og er hjemmehørende i Gladsaxe Kommune. Der vil blive
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annonceret i lokalaviser om, at foreningerne kan indstille personer til Handicaprådet. I
tilfælde af flere end 1 indstillede personer udpeger Byrådet endeligt den ene person.
7 af Handicaprådets medlemmer udpeges af Byrådet blandt Byrådets medlemmer.
Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af Handicaprådet, som deltager i Handicaprådets møder, hvis det ordinære medlem af Handicaprådet har forfald. Hvis et medlem af Handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i Handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.

Stk. 2.
Handicaprådets funktionsperiode følger Byrådets valgperiode. Handicaprådets medlemmer
og stedfortrædere fungerer, indtil nye medlemmer og stedfortrædere er udpeget.

§5
Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne fastsættes af Gladsaxe Byråd i samarbejde med Gladsaxe Kommunes Handicapråd.

Vedtaget af Byrådet den xx.xx.2017.
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