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Ændringsforslag, stillet af Enhedslisten: 
 
 
Udkast til kommissorium for Regionshandicapråd i Region Hovedstaden 
 
Formål 
Regionsrådet har i forbindelse med budgetaftalen for 2015 besluttet at nedsætte et 
handicapråd i Region Hovedstaden, formålet er at sikre at regionens borgere, der lever 
med et handicap, oplever lige muligheder i alt der vedrører regionens virke. 
Handicaprådet skal arbejde ud fra FN's handicapkonvention samt FN's standardregler 
om lige muligheder for mennesker med handicap. 
 
Opgaver 
Handicaprådet fungerer som rådgivende overfor regionsråd og stående udvalg i handi-
cappolitiske 
spørgsmål. Regionshandicaprådet kan udtale sig om alle anliggender, som 
har betydning for mennesker med handicap, det vil sige alle større og relevante sager 
(strategier, aftaler og planer) inden for fx regional udvikling, sundhed og uddannelse. 
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder 
klagesager eller personalesager. 
 
Regionshandicaprådets sammensætning 
Regionshandicaprådet består af syv medlemmer. 
Regionsrådet vælger medlemmerne efter indstilling fra Danske Handicaporganisatio-
ner, der udpeger fem medlemmer og Psykiatriforeningens Fællesråd, der udpeger to 
medlemmer. Det forudsættes, at 3 [NYT] medlemmer udpeget af Danske Handicapor-
ganisationer også samtidig er medlemmer af et kommunalt handicapråd.  
 

• Rådet udformer sin egen forretningsorden 
• Rådet vælger sin formand på det første og konstituerende møde 
• Rådet afholder ca. fire møder om året 
• Rådet kan udtale sig i større og relevante sager, hvor regionen har beslut-

ningskompetencen 
• Der afholdes et årligt møde med deltagelse af rådet samt de politiske udvalg 

  



• med henblik på dialog af udvalgte emner 
• Politikere og regionens stående udvalg kan invitere handicaprådets medlem-

mer/ forretningsudvalg til at deltage på møder med henblik på dialog om ud-
valgte emner 

• Politikere og administrationens medarbejdere kan inviteres til at orientere 
• om/belyse punkter, som rådet ønsker at drøfte 
• Regionen stiller lokale og forplejning til rådighed for rådet 
• Administrationen sekretariatsbetjener rådet. 
• Rådet udarbejder en årlig redegørelse til Regionsrådet. 

 
 
Begrundelse: 
Med kommissoriets krav om, at alle medlemmer udpeget af Danske Handicaporgani-
sationer også skal være medlemmer af et kommunalt handicapråd begrænses Danske 
Handicaporganisationers mulighed for udpegning blandt sine 33 organisationer og me-
re end 100.000 medlemmer i Region Hovedstaden til, at man kan udpege blandt de ca. 
150 personer, som sidder i kommunale handicapråd. Personer i kommunale handicap-
råd er udpeget lokalt og er ikke nødvendigvis organisationernes bedste til at varetage 
opgaverne på de regionale områder. Dertil er et større antal af DH’s organisationer af-
skåret fra at kunne udpeges til regionens handicapråd. 
0 
Med ændringsforslaget får DH mulighed for at udpege 2 personer blandt alle sine or-
ganisationer og medlemmer i lighed med Psykiatriforeningernes Fællesråd. 
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