Handicaprådet i Skive Kommune
Forretningsorden 2018-2021

§1

På første møde i den nye valgperiode udpeger Handicaprådet sin formand og næstformand blandt mellemmerne af rådet.

§2

Handicaprådet udarbejder forretningsorden for rådets virke i valgperioden. Forslag til forretningsorden forelægges til godkendelse på rådets
første møde i valgperioden.

§3

Indkaldelse til møder i Handicaprådet kan ske på formandens, to medlemmers eller Byrådets initiativ.

§4

Handicaprådets møder ledes af formanden – i dennes fravær af næstformanden.

§5

Handicaprådet holder som minimum 6 årlige møder.

§6

Møderne afholdes som hovedregel på mandage i lige måneder kl. 1618.

§7

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 3 uger før
mødet.

§8

Dagsordenen aftales mellem formand, næstformand og sekretæren, og
udsendes senest 14 dage før mødet.

§9

Ekstraordinære møder varsles mindst 8 dage før mødet. Den/de, der
ønsker et ekstraordinært møde, er ansvarlige for skriftligt at orientere
rådets medlemmer om de emner, der ønskes behandlet – heru8nder
om indhold og formål med mødet.

§ 10 Stedfortræderen for et medlem kan indkaldes til at deltage i rådets
møder i alle tilfælde, hvor det ordinære medlem har forfald.
§ 11 Handicaprådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets
medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflerhed blandt de fremmødte.
§ 12 Formanden og næstformand varetager eventuelle rådgivende funktioner ved hastesager. Formanden er forpligtet til at orientere rådets
medlemmer herom i et særligt dagsordenpunkt på førstkommende
møde efter sådanne hastesager.
§ 13 Handicaprådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til behandling
af særlige områder. Arbejdsgrupperne kan inddrage specialister i arbejdet. Handicaprådet fastsætter de nærmere regler for eventuelle arbejdsgruppers arbejde.
§ 14 Handicaprådet afholder 1 årligt temamøde, hvor Handicaprådet dykker
ned i særlige emner.
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§ 15 Handicaprådets medlemmer har tavshedspligt i henhold til de derom
gældende regler for offentlige hverv – jfr. forvaltningslovens § 27
§ 16 Handicaprådet er formelt organiseret under Byrådssekretariatet, som
yder bistand til rådet.
§ 17 Vedrørende sekretariatsbistand samt referater henvises til Handicaprådets vedtægter § 6. Referatet skal være medlemmerne i hænde senest
7 arbejdsdage efter mødet.
§ 18 Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved Handicaprådets virksomhed – herunder dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning
og anden handicapkompensation.
§ 19 Kommunalbestyrelsen yder diæter og godtgørelse for dokumenteret
tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse i øvrigt efter reglerne i §
16 i lov om kommunernes styrelse.
§ 20 Kommunalbestyrelsen afsætter årligt et rammebeløb til Handicaprådets
virksomhed. Beløbet kan disponeres i henhold til §§ 13 og 14 samt indenfor rådets formål i øvrigt. Dog skal beløbet primært dække rådets
mødevirksomhed.

