Økonomiudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af udpegning til Aalborg Kommunes Handicapråd 2022-2025
2021-046931
Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender udpegning af repræsentanter til Aalborg
Kommunes Handicapråd for perioden 1. januar 2022-31. december 2025, jf. sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Handicaprådets funktionsperiode følger byrådets, og der skal derfor ske ny udpegning med virkning fra
januar 2022 til 2025.
De kommunale handicapråd er lovpligtige, og Handicaprådets opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen i
handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om
lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Kommunalbestyrelsen hører
Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
Sammensætning af Handicaprådet er beskrevet i vedtægtens § 3 (vedlagt som bilag). Handicaprådet i
Aalborg Kommune er sammensat af 7 repræsentanter fra handicaporganisationerne og 7 repræsentanter fra
Aalborg Kommune, heraf 2 fra byrådet (som udpeges via konstitueringen).
De 7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeges jf. vedtægten af byrådet efter
indstilling fra Danske Handicaporganisationer, Aalborg.
Danske Handicaporganisationer, Aalborg, indstiller, at følgende medlemmer og stedfortrædere udpeges til
Handicaprådet 2022-2025:
Medlemmer
Ulla Ringgren Nielsen (Formand)
Birthe Hvolbæk
Bernd Weibeck
Bente Fjordside
Torben Frederiksen
Christian Sørensen
Børge Drobek Nielsen

Stedfortræder
(Ubesat)
Susanne Brønbjerg Højlund
(Ubesat)
Sven Pedersen
(Ubesat)
Chalotte Søndergaard
Søren Bo Svendsen

Indstilling til udpegning af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer Aalborg er omfattet af
Ligestillingslovens § 10a. I forslaget fra Danske Handicaporganisationer til medlemmer er det vægtet, at
medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper (vedtægtens § 3, stk. 3), ligesom der er tilstræbt
en ligelig kønsfordeling (ligestillingslovens § 10a).
Byrådet har dog mulighed for at beslutte, at lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for
Danske Handicaporganisationer skal være repræsenteret i Handicaprådet blandt medlemmerne fra
handicaporganisationerne i kommunen. Aalborg Kommune har ikke hidtil anvendt denne mulighed.
Udover de 7 repræsentanter fra Danske Handicaporganisationerne, er Handicaprådet sammensat af 7
medlemmer, der repræsenterer byrådet, heraf 2 af dets medlemmer. Byrådet har i mødet den 17. januar
2022 udpeget følgende medlemmer/stedfortrædere til Handicaprådet i Aalborg Kommune.
Medlemmer
Rosa Sulaiman (S) (næstformand)
Torben Froberg Poulsen (V)

Stedfortræder
Lasse Frimand Jensen (S)
Maja Torp (V)

Praksis for udpegning af de øvrige 5 medlemmer er, at disse repræsenterer Aalborg Kommunes
fagforvaltninger. Job og Velfæld indstiller, at følgende fem forvaltningsrepræsentanter udpeges til
Handicaprådet 2022-2025:
Medlemmer
Lars Lykke Knudsen, Job og Velfærd (børn)
Johnny Hein Danielsen, Job og Velfærd (voksen)
Charlotte Petronella Krogh Knudsen, By og Land
Brian Klitgaard, Børn og Unge
Lars Lund, Sundhed og Kultur
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Stedfortræder
Sina Normann Kirkeby, Job og Velfærd (børn)
Kirsten Larsen, Job og Velfærd (voksen)
Ernst Klitgaard, By og Land
Charlotte Vestergaard, Børn og Unge
Lene Krogh-Jørgensen, Sundhed og Kultur
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Rådmanden for Job og Velfærd deltager derudover i to årlige møder i hhv. første og andet halvår.
Byrådet kan jf. Retsikkerhedsvejledningen ikke delegere sin kompetence til udpegning af medlemmer til
andre. Det foreslås imidlertid,
at de kommunale embedsmænd kan erstattes af den person, som overtager deres stilling ifm.
fratrædelse, hvis ikke dette er de udnævnte stedfortrædere.
at de endnu ikke udpegede stedfortrædere indtræder i disses funktioner efterfølgende
byrådsbehandlingen.
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Bilag:
Vedtægt af 25. januar 2010.DOCX

Økonomiudvalget

Møde den 09.05.2022
kl. 09.30

Side 4 af 4

