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Vedtægter 

 

for 

 

Furesø Handicapråd 

Senest redigeret november 2017 
 

 

§ 1. Formål  

 

Furesø Handicapråds formål er at rådgive Furesø Byråd i alle handicaprelaterede spørgsmål, og at 

fungere som kontaktorgan mellem borgerne og Byråd ved tilrettelæggelsen af Furesø Kommunes 

handicappolitik. Denne politik bygger på FN’s handicapkonvention samt de 4 grundpiller i 

handicappolitik: 

Kompensationsprincippet, sektoransvarlighedsprincippet, solidaritetsprincippet og 

ligebehandlingsprincippet.  

 

Stk. 2. Furesø Handicapråd samarbejder med Furesø Byråd og kommunen i øvrigt om 

implementering af handicapkonventionen og Furesø handicappolitik, for at sikre lige muligheder 

for mennesker med handicap, herunder hensynet til den enkelte borgers selvbestemmelse og 

kontinuitet i livsforløbet.  

 

Stk. 3. Furesø Handicapråd skal arbejde med alle handicaprelaterede spørgsmål på tværs af 

forvaltninger og udvalg og er nedsat under Direktionen. 

 

Stk. 4. Furesø Handicapråd skal medvirke til debat om emner, der vedrører kommunens borgere 

med handicap, og emner, der kan medvirke til at forebygge unødige funktionsnedsættelser ved 

sygdom eller ulykker.  

 

Stk. 5. Furesø Handicapråd kan ikke behandle personsager eller ansættelsesforhold, men kan tage 

generelle principielle problemstillinger til debat.  

 

§ 2. Opgaver  

 

Furesø Kommune skal høre Furesø Handicapråd i alle handicaprelaterede spørgsmål 

(høringspligt), f.eks. budgetforslag og forslag til udbygningsplaner. Furesø Handicapråds udtalelse 

er en del af sagens akter og skal følge sagen til sagens afgørelse.  

 

Stk. 2. Furesø Handicapråd kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har 

betydning for Furesøs borgere med handicap.  

 

Stk. 3. Furesø Handicapråd skal i samarbejde med Furesø Kommune løbende formidle 

informationer og viden til handicaporganisationer i Furesø og Furesøs borgere med handicap i alle 
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handicaprelaterede spørgsmål.  

 

Stk. 4. Furesø Handicapråd skal udarbejde en handlingsplan, der evalueres med fastsatte 

mellemrum, samt en årlig beretning til Furesø Byråd.  

 

Stk. 5. Furesø Handicapråd skal afholde mindst et årligt møde med borgmesteren, 

udvalgsformændene og forvaltningscheferne.  

 

§ 3. Samarbejde  

 

Furesø Handicapråd og borgmesteren mødes efter behov til gensidig drøftelse af 

handicappolitiske emner.  

 

Stk. 2. Furesø Handicapråd kan ligeledes anmode om samråd med Byrådets stående udvalg.  

 

Stk. 3. Byrådets og udvalgenes høring af Handicaprådet skal så vidt muligt ske i god tid, inden der 

træffes endelige beslutninger.  

 

Stk. 4. Furesø Byråd kan efter aftale med Furesø Handicapråd delegere kompetence på nærmere 

bestemte områder til Handicaprådet.  

 

Stk. 5. Direktionen og formanden for Furesø Handicapråd aftaler form og procedurer for 

nødvendig kontakt imellem Handicaprådets ordinære møder.  

 

Stk. 6. Al skriftlig kommunikation til Furesø Handicapråd fra Furesø Kommune og dets udvalg skal 

ske til handicapraadet@furesoe.dk i tilgængeligt tekstformat. 

 

 

§ 4. Sammensætning af Furesø Handicapråd  

 

Furesø Handicapråd består af otte medlemmer.  

Byrådet udpeger 4 medlemmer fra sin midte og 4 af rådets medlemmer bliver udpeget af DH-

Furesø, som skal sikre repræsentation af diverse handicapgrupper samt børn og voksne med 

handicap. 

 

Stk. 2. Endvidere vælges personlige stedfortrædere for både DH-repræsentanterne og 

Byrådsmedlemmerne på samme måde som i stk.1. En stedfortræder indtræder i Furesø 

Handicapråd, når et medlem udtræder af Handicaprådet eller er forhindret i at varetage hvervet.  

 

§ 5. Valg til Furesø Handicapråd  

Valgperioden for Furesø Handicapråd er fire år og følger valgperioden for Byrådet. 

Stk. 2. DH-Furesø vælger selv sine fire medlemmer og personlige stedfortrædere af Furesø 

Handicapråd blandt Furesøborgere. 

 

Stk. 3. Furesø Handicapråd konstituerer sig med formand og næstformand. Ligeledes udpeges en 

til at varetage sekretærfunktionen og føre rådets økonomi.  



Vedtægter for Furesø Handicapråd – 2. november 2017 
 

3 

 

§ 6. Forretningsorden  

 

Furesø Handicapråd fastsætter selv sin forretningsorden.  

 

Stk. 2. Furesø Handicapråd skal afholde mindst seks møder årligt.  

 

Stk. 3. Furesø Handicapråd tegnes af formanden og ved dennes forfald af næstformanden.  

 

Stk. 4. Furesø Handicapråds formandskab varetager Handicaprådets opgaver mellem møderne.  

 

§ 7. Økonomi  

Furesø Kommune stiller årligt økonomiske midler til rådighed til dækning af Furesø Handicapråds 

drift, der muliggør, at Handicaprådet kan oprette egen administration til udsendelse af 

dagsordener, bilag, referatskrivning, udsendelse af referat m.v. – på relevante medier –, samt 

muliggør, at kommunikationen kan foregå elektronisk. Derudover stiller Furesø Kommune 

mødelokale til rådighed.  

 

Stk. 2. Udover til drift kan Furesø Handicapråds økonomiske midler anvendes til dækning af 

konferencer, kurser m.m. for Handicaprådets medlemmer.  

 

Stk. 3. Handicaprådets DH-medlemmer får diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt 

dækket udgifter til transport, kontorhold, konference m.m. – herunder også udgifter til det 

enkelte medlems behov for handicapkompensation (f.eks. tegnsprogstolkning).  

 

Stk. 4. Furesø Handicapråds regnskabsår er kalenderåret. Senest to måneder efter regnskabsårets 

udløb, skal Handicaprådet forelægge kommunen et regnskab over årets indtægter og udgifter.  

 

§ 8. Vedtægternes ikrafttræden og ændringer  

 

Vedtægterne for Furesø Handicapråd træder i kraft 1. januar 2018.  

 

Stk. 2. Ændringer af Furesø Handicapråds vedtægter fastsættes af Furesø Byråd i samarbejde med 

Handicaprådet.  

 

Vedtægter revideret 24. marts 2010, i februar 2014 og november2017. 


