
Brøndby Kommune
Vedtægter for Handicaprådet i Brøndby Kommune
Som godkendt af Kommunalbestyrelsen den 17. august 2022

 
Kapitel I
Formål
§ 1. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle 
alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.
Stk. 2. Handicaprådet kan derudover tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og 
komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.
Stk. 3. Samarbejdet med Brøndby Kommune og Handicaprådet har yderligere til formål at fremme 
lige muligheder for mennesker med handicap i forhold til kommunens tilbud til borgerne.

Kapitel II
Lovgrundlag
§ 2. Handicaprådet er nedsat i henhold til § 37a, i lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. februar 2022.

Kapitel III
Opgaver
§ 3. Handicaprådet er et rådgivende organ, og skal i sit arbejde virke for og tilvejebringe de bedst 
mulige vilkår for kommunens handicappede.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for men-
nesker med handicap.
Stk. 3. Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale 
Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.
Stk. 4. Handicaprådet må ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder persona-
lesager eller konkrete klagesager.
Stk. 5. Handicaprådet kan afgive en årsberetning om sit arbejde, eller på anden måde give kommu-
nalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

Kapitel IV
Organisatorisk placering og sammensætning
§ 4. Handicaprådet er organisatorisk placeret under Social- og Sundhedsudvalget, jf. Brøndby 
Kommunes styrelsesvedtægt § 14, stk. 3.
Stk. 2. Handicaprådet har 8 medlemmer. 3 medlemmer indstilles af Danske Handicaporganisationer 
(DH), og 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen. Herudover udpeger Social- og Sund-
hedsudvalget 1 medlem blandt repræsentanter for lokale organisationer eller grupperinger uden for 
DH og 1 medlem blandt embedsmænd ansat i Brøndby Kommune med kendskab til handicapområ-
det.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at handicaprådet sammensættes, så medlemmerne 
repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige interesseområder i kommunen herunder 
både børn og voksne med handicap.
Stk. 4. Handicaprådet vælger sin formand og næstformand blandt medlemmerne i rådet.
Stk. 5. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets mø-
der ved det ordinære medlems forfald.



Stk. 6. Såfremt et af rådets medlemmer flytter fra kommunen i funktionsperioden indtræder sted-
fortræderen i handicaprådet, hvorefter der udpeges en ny stedfortræder.

Kapitel V
Funktionsperiode og konstituering
§ 5. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode, dog således 
at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.
Stk. 2. Det første handicapråd træder i kraft med virkning fra 1. april 2006 til udgangen af 2009. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til det første konstituerende møde i handi-
caprådet.

Kapitel VI
Ændringer i vedtægten
§ 6. Denne vedtægt træder i kraft den 1. april 2006 og er redigeret fra 1. januar 2022. 
Stk. 2. Vedtægter kan til enhver tid tages op til drøftelse i Handicaprådet. 
Stk. 3. Vedtægtsændringer forelægges og godkendes af Kommunalbestyrelsen.
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