
 

 

Forretningsorden for Handicaprådet i Faaborg-Midtfyn Kommune 

 

§ 1 
Rådet konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 

Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden. 

Der afholdes minimum 6 møder årligt. 

Handicaprådet udarbejder ved årets begyndelse en handlingsplan, der beskriver rådets indsatsområder for 
det pågældende år. 

Møderne indkaldes af rådets formand med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden. 

Såfremt Handicaprådet enstemmigt tilslutter sig, kan en sag sættes på dagsordenen ved mødets start. 

Når mindst 3 medlemmer ønsker det, kan der indkaldes til ekstraordinært møde. 

§ 2 
Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt 
stemmeflertal. 

Efter hvert møde udfærdiges et konklusions-/ beslutningsreferat, der tilsendes rådets medlemmer og 
medlemmernes stedfortrædere. 

Handicaprådets dagsorden og mødereferater offentliggøres på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside. 

§ 3 
Den personlige stedfortræder kan indkaldes i tilfælde af det ordinære forfald. Medlemmet er selv ansvarlig 
for at indkalde og orientere den personlige stedfortræder ved behov. 

§ 4 
Kommunen afholder mødeudgifter og stiller lokaler til rådighed. Kommunen afsætter et beløb i budgettet til 
rådets arbejde (kørsel, kurser, annoncer m.v.) 

Fællessekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Handicaprådet. 

§ 5 
Ethvert medlem af Handicaprådet kan udtale sig om rådets og egne standpunkter i en sag. Undtaget er 
sager omfattet af tavshedspligten. 

Handicaprådets medlemmer må ikke referere andre medlemmers udsagn fremkommet under sagens 
behandling. 

Et medlem af Handicaprådet, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke medvirke ved behandling af den 
pågældende sag eller være til stede i mødelokalet under sagens forhandling og afstemning, jf. i øvrigt 
Forvaltningslovens bestemmelser herom. 



Ethvert medlem af Handicaprådet har tavshedspligt i henhold til Forvaltningslovens og 
straffelovens bestemmelser. Det vil sige, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er 
betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige 
hensyn til offentlige eller private interesser. 

§ 6 
Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i to på hinanden følgende møder. 

 

Vedtaget af Handicaprådet i to på hinanden følgende møder d. 21. marts og 9. maj 2022.  

 


