Vedtægter for Roskilde Kommunes Handicapråd

§ 1 – HANDICAPRÅDETS FORMÅL
Handicaprådet er et dialogforum, der arbejder for at skabe bedre vilkår for borgere med handicap i
Roskilde Kommune.
§ 2 – HANDICAPRÅDETS OPGAVER
Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer med betydning for borgere
med handicap.
Handicaprådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer.
Handicaprådet kan samarbejde med andre råd og organisationer med henblik på at få belyst særlige
temaer, der har betydning for handicappede.
Handicaprådet medvirker til at orientere borgere om kommunens handicappolitik, og skal gennem
kontakter i sit bagland medvirke til at Handicaprådets arbejde bliver synligt i kommunen.
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller
konkrete klagesager.
Handicaprådet har tavshedspligt i det omfang det følger af lovgivningen eller af særlige bestemmelser i
enkelte sager.
§ 3 – HANDICAPRÅDETS SAMMENSÆTNING
Handicaprådet består af 14 medlemmer udpeget af Byrådet:
-

3 byrådsmedlemmer og 4 kommunale repræsentanter
7 organisationsmedlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer.

For hvert medlem udpeges en personlig suppleant. Ved et medlems fravær indkaldes suppleanten.
De medlemmer, som udpeges af Danske Handicaporganisationer, skal have bopæl i Roskilde Kommune. Et
medlem, der fraflytter kommunen, udtræder automatisk af Rådet. Vedkommendes stedfortræder
indtræder i Handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder for denne.
Handicaprådet skal så vidt muligt sammensættes, så medlemmerne repræsenterer dels forskellige
handicapgrupper, dels forskellige sektorer i kommunen.
§ 4 – HANDICAPRÅDETS KOMPETENCER OG MØDEVIRKSOMHED
Handicaprådet vælger sin formand og næstformand blandt medlemmerne af Rådet.
Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Handicaprådet mødes efter behov, dog mindst 4 gange årligt.
Indkaldelse til møde kan ske på formandens initiativ, to medlemmers initiativ eller på Byrådets initiativ.

§ 5 – HANDICAPRÅDETS FUNKTIONSPERIODE
Handicaprådet virker for en 4-årig periode, som svarer til byrådets valgperiode. Medlemmerne fungerer
indtil Rådets nye medlemmer er indstillet.
§ 6 – GODKENDELSE OG ÆNDRING AF VEDTÆGTER
Ændring af vedtægten sker ved simpelt flertal i Handicaprådet.
Vedtægtsændringen kræver godkendelse af Roskilde Kommunes Byråd.
§ 7 – ØKONOMI OG RESSOURCER
Byrådet udmelder den økonomiske ramme for Handicaprådets budget.
Roskilde Kommune stiller sekretær og mødelokale til rådighed.
Roskilde Kommune afholder Handicaprådets administrative udgifter.
Roskilde Kommune yder diæter samt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og
ekstraordinære kørselsudgifter i forbindelse med rådets møder efter reglerne i §§ 16 og 16a i Lov om
kommunernes styrelse.

Godkendt den 17. februar 2010
Ajourført efter beslutning i Roskilde Byråd den 26. juni 2013 om, at den politiske repræsentation fra 2014 vil være 3
byrådspolitikere og 4 embedsmænd.

