Forretningsorden for
Roskilde Kommunes Handicapråd
§ 1 Handicaprådets formål og opgaver
Handicaprådet afgiver årsberetning om rådets arbejde til Beskæftigelses- og Socialudvalget.
Handicaprådet kan bemyndige formandskabet til at afgive svar på rådets vegne, og at det efterfølgende
orienteres om de afgivne svar.
Handicaprådet kan på eget initiativ rette henvendelse til såvel byrådet som enhver kommunal myndighed
med forespørgsler og forslag.
Handicaprådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til belysning af særlige problemstillinger.
Handicaprådet udarbejder årligt en arbejdsplan.
§ 2 Valg af formand og næstformand
Handicaprådet vælger af sin midte en formand og en næstformand, først vælges en formand, derefter en
næstformand. Formanden og næstformanden udgør formandskabet.
Vælges formanden blandt myndighedsrepræsentanterne, da vælges næstformanden blandt Danske
Handicaporganisationers repræsentanter og visa versa.
I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til hhv. formands- og næstformandsposten, afgøres valget ved
lodtrækning.

§ 3 Handicaprådets møder
Der afholdes møder efter behov, dog mindst 4 gange årligt.
De ordinære møder fastlægges så vidt muligt for et år frem.
Der kan indkaldes på initiativ af formanden, byrådet eller to medlemmer af Handicaprådet.
Møderne ledes af formanden. I dennes fravær af næstformanden.
Møderne er ikke offentlige.
Handicaprådet er beslutningsdygtigt når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af dets øvrige
medlemmer er til stede.
Er der behov for at træffe beslutninger ved afstemning sker det, når rådet er beslutningsdygtigt, ved almindelig
stemmeflerhed gennem afstemning blandt de fremmødte medlemmer.
Formandskabet og sekretariatet udarbejder dagsorden til møderne. Dagsordenen offentliggøres på kommunens
hjemmeside.
Sekretariatet udarbejder referat, der skal være medlemmerne i hænde senest 5 arbejdsdage efter rådsmødet.
Herefter har medlemmerne10 arbejdsdage til at give kommentarer, disse tilføjes og referatet betragtes herefter som
godkendt. Det godkendte referat offentliggøres på kommunens hjemmeside.
§ 4 Kommunalvalg
Byrådet tager initiativ til indkaldelse af det første møde efter et kommunalvalg.
Byrådet retter senest 1 måned efter kommunalvalget henvendelse til Danske Handicaporganisationer med henblik på
udpegning af medlemmer til handicaprådet.
§ 5 Organisation og økonomi
Handicaprådet tilknyttes organisatorisk Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Byrådet afholder udgifterne ved Handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til
tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.
Handicaprådet udarbejder årligt et budget, på grundlag af den ramme som byrådet har udmeldt.
Denne forretningsorden kan ændres, hvis 2/3 af et beslutningsdygtigt Handicapråd kan tilslutte sig ændringsforslaget.
Der henvises desuden til Handicaprådets vedtægter.

Godkendt den 20. april 2010

§ 5 vedr. organisatorisk tilknytning er ajourført med virkning fra januar 2014.

