Valg af medlem til Handicapråd
Til beslutning
J.nr.: 01.04.49
Koncernservice – Vicekommunaldirektør Marie Fleischer / MAFL
Sagsresumé
Den 1. januar 2020 trådte Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med
handicap i kraft og i den forbindelse stilles der nu det krav, at Kommunalbestyrelsen skal være
repræsenteret i Handicaprådet.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde, den 20. februar 2020
hvor Udvalget godkendte indstillingen, om at vælge et medlem og en suppleant fra
Kommunalbestyrelsen til Handicaprådet; og at der vælges ét medlem og én suppleant fra
Kommunalbestyrelsen, til Handicaprådet i forbindelse med konstitueringen i 2021; og sendte
sagen videre til endelig beslutning ved Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at godkende valg af medlem samt suppleant til Handicapråd:
o Inge Olsvig Brandt (IA) som medlem og Nadia Olsen (D) som suppleant
Sagsfremstilling
Den 1. januar 2020 trådte Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med
handicap i kraft og i den forbindelse stilles der nu det krav, at Kommunalbestyrelsen skal være
repræsenteret i Handicaprådet.
Løsningsforslag – faglig vurdering
I henhold til den nye lov skal Handicaprådet rådgive Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske
spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om alle
lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer med handicap.
Kommuneqarfik Sermersooq oprettede i 2013 Handicaprådet, som består af fem medlemmer og
seks suppleanter. Handicaprådet repræsenterer en bred faglig indsigt i handicapområdet med
både et professionelt og personligt erfaringsgrundlag. Med Kommunalbestyrelsens repræsentant
og suppleant vil Handicaprådet således have seks medlemmer og syv suppleanter.
Funktionsperioden for Handicaprådet følger Kommunalbestyrelsens valgperiode. Der indstilles
derfor til, at Kommunalbestyrelsen på ny vælger én ny repræsentant og én suppleant fra
Kommunalbestyrelsen i forbindelse med sin næste konstituering a 2021.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
I henhold til § 31, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2012 om den kommunale styrelse
vælger flertallet i Kommunalbestyrelsen medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og
lignende, hvori Kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser skal være
repræsenteret.

Det videre forløb
Kommunalbestyrelsens beslutning vil blive videreformidlet.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Bemærkninger fra Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked er indarbejdet i sagsfremstillingen.
Tidligere beslutning:
Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning 20.februar 2020:
Indstillingen godkendes.
Følgende medlemmer vælges:
Inge Olsvig Brandt (IA) er valgt som medlem og Nadia Olsen (D) som suppleant.
Bilag
1. Vedtægt for Handicaprådet i Kommuneqarfik Sermersooq

