Forretningsorden for Handicaprådet i Bornholms Regionskommune

§ 1 Konstituering
Handicaprådet konstituerer sig med en formand og næstformand, som vælges af og iblandt rådets medlemmer. Der stilles nødvendig sekretariatsbistand til rådighed.

§ 2 Handicaprådets kompetencer
Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden jfr. vedtægtens § 7. Forretningsordenen kan ændres,
hvis et flertal af rådets medlemmer ønsker dette.

§ 3 Mødevirksomhed
Kommunalbestyrelsen tager initiativ til at indkalde til Handicaprådets første møde efter kommunalvalget, ligesom det er Kommunalbestyrelsen, der tager initiativ til, at der indstilles nye medlemmer.
Handicaprådet kan indkaldes på initiativ af formanden, kommunalbestyrelsen eller af medlemmer af
rådet.
For at Handicaprådet kan virke som et reelt høringsorgan, planlægges l månedligt møde, dog således at
juli måned så vidt muligt friholdes. Møderne fastlægges for et år frem.
Møderne i Handicaprådet er ikke offentlige. Der kan indkaldes særlige tilforordnede til belysning af
konkrete sager.
Handicaprådet kan, når forholdene taler herfor, bemyndige formanden og næstformanden i forening til
at afgive svar på rådets vegne.
Handicaprådets møder planlægges, så der i videst muligt omfang tages hensyn til de forskellige ønsker,
der kan udspringe af, at nogle rådsmedlemmer er ansatte, mens andre repræsenterer frivillige organisationer, brugere og pårørende.
Det enkelte medlem indkalder selv sin suppleant, hvis der meldes forfald.
Formanden udarbejder dagsordenen til næstkommende møde. Formanden og næstformanden har en
dialog om dagsordenspunkter, inden dagsordenen udsendes. Dagsordenen udsendes til medlemmer og
suppleanter senest 4 hverdage før mødet, og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Høringsmateriale udsendes hurtigst muligt.
Sager, som medlemmerne ønsker optaget på dagsorden, skal være sekretariatet i hænde i skriftlig form
senest 2 uger før mødet.
Som udgangspunkt træffes beslutninger i enighed. Opnås enighed ikke, kan beslutninger træffes ved
almindeligt stemmeflertal. Mindretal kan begære deres stilling tilført protokollen og medsendt ved den
videre sagsbehandling. Ved stemmelighed fremsendes begge indstillinger.

Rådet er beslutningsdygtigt når formand eller næstformand og mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede. Ved formandens forfald, leder næstformanden mødet.
Der udarbejdes referat på hvert møde, og dette godkendes i mødet. Referatet udsendes umiddelbart
efter mødet til medlemmer og suppleanter og offentliggøres på kommunens hjemmeside.
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