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3. Høringssag: ændring af rådets navn og reviderede vedtægter

Sagsfremstilling
Vejledende tidsramme 16.55 - 17.05
Baggrund
På baggrund af arbejdet og beslutninger vedrørende strategisporet "En kommune hvor
alle er med" er der politisk blevet arbejdet med forslag til ændringer i Handicaprådets
vedtægter. Byrådet har den 29. september behandlet og sendt disse forslag til høring i
Handicaprådet.
Forslagene er udarbejdet på baggrund af Byrådets vedtagelse den 1. september:
Byrådet vedtog





at der ikke arbejdes videre med Byrådets anbefaling vedrørende udvidelse af
Handicaprådet
at der fortsat arbejdes med Byrådets anbefaling vedrørende ændring af navnet
til Handicap- og Psykiatrirådet
at opfordre det nuværende Handicapråd til at arbejde for, at der fremadrettet
udpeges repræsentanter fra psykiatriområdet til det kommende råd
at der ikke arbejdes videre med Byrådets anbefaling vedrørende
tydeliggørelsen af rådets opgaver.

Forslag til ændringer i vedtægterne
Der fremlægges hermed følgende ændringsforslag til høring i Handicaprådet:



"Handicaprådet" er i vedtægterne konsekvensrettet til "Handicap- og
Psykiatrirådet"
Vedtægterne er gennemgået af kommunens juridiske afdeling i
overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område samt Bekendtgørelse om råd på det
sociale område. Der er på baggrund af dette lavet enkelte tilpasninger.

Tidsramme for godkendelse af de ændrede vedtægter og fristen for
høringssvar
Som bemærket i sagen fra den 10. august 2021 skal vedtægter, der indeholder
ændringer, være godkendt af Byrådet i tide, så der kan udpeges medlemmer på det
konstituerende møde den 6. december 2021. Det betyder, at Byrådet senest på mødet
den 24. november skal godkende de reviderede vedtægter. Da sagen skal behandles i
Socialudvalget og Økonomiudvalget forud for behandlingen i Byrådet den 24.
november, er fristen for høringssvar sat til den 26. oktober 2021.

Indstilling

1

Det indstilles,
 at Handicaprådet drøfter de reviderede vedtægter med henblik på afgivelse af
et høringssvar

Beslutning
Handicaprådet drøftede vedtægterne og besluttede følgende høringssvar:
 at Handicaprådet umiddelbart ikke har kommentarer til ændringen af rådets
navn, men vil henstille til det kommende råd, at et forstærket fokus på
psykiatriområdet ikke formindsker rådets fokus på Handicaprådets øvrige
målgrupper og fokusområder - herunder eksempelvis sårbare børn, unge og
voksne, der befinder sig i gråzonen mellem mellem handicap- og
psykiatriområdet og den øvrige befolkning
 at Handicaprådet opfordrer til, at der bør være et større fokus på at
tilrettelægge høringer, så der reelt gives tid og mulighed for ordentlige
drøftelser og afgivelse af høringssvar
 at Handicaprådet igennem hele perioden har haft et stort fokus på psykiatrien
og blandt andet har taget del i arbejdet i følgegruppen til 17.4 udvalget på
psykiatriområdet
 at der i forbindelse med udpegning af organisationsmedlemmerne til rådene
gennem årene har været et fokus på at finde medlemmer fra
interesseorganisationer på psykiatriområdet, der kunne repræsentere
målgruppen. Dette har vist sig at være vanskeligt og ind til nu ikke muligt.
Bilag
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