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Lejre Kommunes Handicappris 
 

1. Generelt 

▪ Lejre Kommunes Handicappris indstiftedes i 2009 på initiativ af Handicaprådet i Lejre 

Kommune   

▪ Handicapprisen uddeles årligt af Lejre Kommune efter beslutning i Handicaprådet  

▪ Handicapprisen overrækkes hvert år lørdag den 3. december eller den sidste lørdag 

forud for den 3. december 

▪ Handicapprisen består af et diplom samt et pengebeløb fastsat af Handicaprådet  

▪ Udgifter til prisen, arrangementet ved prisoverrækkelsen samt annoncering i 

forbindelse med prisen afholdes på Handicaprådets budget. 

 

2. Formål 

▪ Formålet med Handicapprisen er at påskønne det ekstraordinære gode arbejde for 

personer med handicap og deres vilkår i Lejre Kommune  

▪ Endvidere skal prisen sætte fokus på arbejdet med at skabe lige vilkår for personer 

med handicap i Lejre Kommune.  

 

3. Modtagere 

▪ Mulige modtagere er f.eks.: 

o en institution (offentlig eller privat), der har valgt nye veje og har opnået gode 

resultater 

o en organisation, forening, sammenslutning eller ildsjæl, der i særlig grad har 

arbejdet for personer med handicap og deres vilkår  

o en virksomhed, der har udnyttet potentialet hos personer med handicap 

o et privatbyggeri, hvor der bevidst er arbejdet med at lave gode adgangsforhold, 

så personer med handicap får lige muligheder. 

 

Der er ingen begrænsninger i mulige modtagere, det væsentlige er virket for handicapsagen. 

 

 

4. Efterlysning af kandidater 

▪ Handicaprådet efterlyser indstilling af kandidater i Lejre Lokalavis 2 gange – uge 3 i 

september og uge 2 i oktober. Fra samme tidspunkt efterlyses kandidater på Lejre 

Kommunes hjemmeside  
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Side 2 af 2 

▪ Indstillingsfristen er 1. november  

▪ På Handicaprådets novembermøde besluttes prismodtageren. 

 

5. Indstilling til prisen 

▪ Foreninger, organisationer og enkeltpersoner kan indstille kandidater til 

Handicapprisen  

▪ Kandidatindstillingen skal indeholde følgende punkter: 

o Kandidatens navn, adresse, telefonnummer og eventuelle e-mail 

o Kandidatens officielle virke 

o Begrundelse for indstilling til Handicapprisen 

o Indstilleres navn, adresse, e-mail, funktion og eventuelle relation til kandidaten   

▪ Indstillingen sendes til Handicaprådet i Lejre Kommune. 

 

6. Beslutning om modtager af Handicapprisen 

▪ Beslutningen om prismodtager foretages på Handicaprådets møde i november 

▪ Beslutningen foretages som en beslutning ved simpelt flertal. Kan der i Handicaprådet 

ikke opnås enighed om én modtager, bortfalder prisen det pågældende år. 

 

7. Overrækkelse 

▪ I tiden fra Handicaprådets november møde til overrækkelsen, som ligger hvert år 

lørdag den 3. december eller den sidste lørdag forud herfor, arrangeres 

prisoverrækkelsen 

▪ Prisoverrækkeren er adviseret om overrækkelsen i god tid  

▪ Hvis prismodtageren er en institution gennemføres overrækkelsen på institutionen, 

ellers gennemføres overrækkelsen på rådhuset eller anden egnet lokalitet, hvor 

Handicaprådet er vært ved en mindre reception  

▪ Lejre Kommunes hjemmeside bringer omtale af prisoverrækkelsen  

▪ Lokalpressen inviteres til prisoverrækkelsen. 

 

8. Indstillingshjul 

▪ September og oktober: Kandidater efterlyses i Lejre Lokalavis 

▪ September og oktober: Kandidater efterlyses på Lejre Kommunes 

hjemmeside 

▪ 1. november: Indstillingsfrist udløber  

▪ November møde i Handicaprådet: Prismodtager besluttes  

▪ Lørdag den 3. december eller den 

sidste lørdag forud herfor: 

Handicapprisen overrækkes 

 

 

 

Vedtaget i Handicaprådet den 14. juni 2010. Tilrettet februar 2017.  


