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Redegørelse for principper for høring i Handicapråd.
Dette notat skal redegøre for principperne for Horsens Kommunes høring af Handicaprådet samt redegøre for hvilke sager der er blevet hørt i indeværende byrådsperiode.
Der er en lovbestemt høringspligt af disse råd i alle spørgsmål, der vedrører henholdsvis ældre og handicappede.
I § 37a i retssikkerhedsloven hedder det bl.a.:
”Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver
kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter
mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der
vedrører mennesker med handicap.
Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap”.
Handicaprådets virksomhed omfatter alle spørgsmål vedrørende handicap på tværs af
sektorer. Handicaprådet skal kun beskæftige sig med generelle overordnede spørgsmål.
Handicaprådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de handicappede og Byrådet udbygges. Handicaprådet skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og
udformningen af kommunens handicappolitik.
Handicaprådet skal rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål. Det vil sige, de kan
tage spørgsmål op og komme med forslag til kommunalbestyrelsen. Byrådet har en
forpligtelse til at høre Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Høring af Handicaprådet er således lovbestemt og kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at høre Handicaprådet.

Handicaprådet skal ikke kun beskæftige sig med spørgsmål, der angår mennesker
med handicap, men med alle spørgsmål, der har betydning for handicappede – f.eks.
skole, kultur, trafik- og boligforhold og miljø.

Handicappede skal have indflydelse på kommunens handicappolitik i bred forstand og
på såvel spørgsmål af overordnet karakter som på forhold, der har betydning for de
handicappedes hverdag. Handicaprådet skal f.eks. høres om


Tilgængelighed



Byrådets målsætninger og strategier



Årsbudgetter



Planer for byggeri af boliger til handicappede



Forslag til at iværksætte aktiviteter for handicappede



Kvalitetsstandarder på handicapområdet

Handicaprådet kan ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.
Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt der skal ske høring af Handicaprådet, bør der altid
iværksættes høring, idet høring af Handicaprådet er lovbestemt.

Proces for høring af Handicaprådet
Den lovbestemte høringspligt af Handicaprådet indebærer, at høring skal ske, inden
endelig beslutning kan træffes.
For at sikre en reel betydning af Handicaprådets funktion, skal høring ske i god tid, inden der træffes endelig beslutning, således at deres synspunkter kan indgå i beslutningsgrundlaget. Handicaprådet skal have relevante dagsordener for de stående udvalg og Byrådet tilsendt.
Der er ikke i loven fastsat nogen høringsfrist eller procedure for høringsfasen. Høringsfasen skal tilrettelægges i forhold til det politiske system. Høringsfristen skal ud fra en
konkret vurdering være passende set i forhold til omfanget og kompleksiteten af høringsgrundlaget. Høringsfristen skal minimum være af 2 ugers varighed.
I særlige tilfælde – f.eks. i hastesager eller i sager med omfattende materiale – aftales
en særlig høringsprocedure mellem Handicaprådets formand samt næstformand og
forvaltningerne.
Metode
Den ansvarlig forvaltning skal iværksætte høring, når der foreligger et høringsgrundlag.
Den ansvarlige forvaltning fremsender høringsskrivelse med tilhørende bilagsmateriale
til samtlige medlemmer af Handicaprådet, herunder samtlige suppleanter i Handicaprådet pr. e-mail med angivelse af høringsfrist.
Høringssvar fra Handicaprådet fremsendes til det ansvarlige direktørområde.
Det ansvarlige direktørområde behandler sagen med inddragelse af høringssvar fra
Handicaprådet.
Sagen forelægges til endelig beslutning i Byrådet/de stående udvalg. Det er i den forbindelse vigtigt, at Handicaprådets høringssvar indgår i sagsfremstillingen i dagsordenen og tillige vedlægges som særskilt bilag.
Den ansvarlige forvaltning skal sørge for at orientere Handicaprådet om den endelig
beslutning.

2

Kilder:
- Retssikkerhedslovens § 37a, kap.8 i Bekendtgørelse 1249 af 13/1 2017
- Vedtægter for Handicaprådet i Horsens Kommune, 2018

Helle Ibsen
Specialkonsulent
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