
 

 

Vedtægter for Udsatteråd i Frederiksberg Kommune 

 

§ 1. Udsatterådets formål og målgruppe 
Stk. 1. Udsatterådets formål er: 

• at understøtte og forstærke tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab 
for udsatte borgere i Frederiksberg Kommune, så alle borgere får mulighed for 
at deltage aktivt i byens liv og udvikle egne evner og ressourcer. 

• at være et samlende dialogforum for indsatsen på udsatteområdet i Frederiks-
berg Kommune. 

• at være rådgivende for Frederiksberg Kommune om udsatteområdet. 

 
Stk. 2. Målgrupper: 

Udsatterådets målgruppe er unge eller voksne borgere, der lever i en udsat livssitua-
tion, som begrænser dem i at deltage aktivt i samfundslivet. Udsatte borgere har typisk 
flere komplekse sociale udfordringer, såsom hjemløshed, stof- eller alkoholmisbrug, 
prostitution, psykisk sygdom eller lever i voldelige relationer. 

 

§ 2. Udsatterådets opgaver 
Stk. 1. Udsatterådet bidrager til at udvikle og virkeliggøre Frederiksberg Kommunes 
politikker vedrørende udsatte, kan bidrage med input til indsatser i udsatteplanen og 
andre relevante planer samt kan være med til at implementere politikker og planer på 
området. 

Stk. 2. Udsatterådet skal være med til at sætte fokus på udsatteområdet gennem ek-
sempelvis dialogmøder blandt borgere på væresteder, temadage, konferencer mv. 

Stk. 3 Udsatterådet kan af egen drift tage spørgsmål af generel karakter op til drøftelse, 
afdække problemstillinger og komme med forslag til såvel politiske som administrative 
indsatser målrettet udsatte borgere. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan høre Udsatterådet omkring initiativer, der har særlig 
relevans for målgruppen. Udsatterådets vurdering er vejledende og bidrager til det sam-
lede politiske beslutningsgrundlag for Kommunalbestyrelsen. 



 

Stk. 5. Udsatterådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herun-
der personalesager eller klagesager. 

 

§ 3. Udsatterådets sammensætning 
Stk. 1. Udsatterådet består af 9 faste medlemmer og 5 tilforordnede fra Frederiksberg 
Kommune. 

Stk. 2. Udsatterådet sammensættes, så det repræsenterer og rummer viden inden for 
rådets målgrupper, jf. §1. Blandt de tilforordnede sikres viden om sundhed og arbejds-
markedsmuligheder for udsatte målgrupper. 

Stk. 3. De 9 medlemmer vælges således: 

• 7 medlemmer fra lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig 
indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper. Det tilstræbes, 
at mindst 3 af disse medlemmer er brugere el. brugerrepræsentanter. 

• 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen hvoraf det ene medlem er formanden 
for Socialudvalget 

Rådet tilforordnes 5 særligt sagkyndige fra Frederiksberg Kommune, herunder Social-
chefen. De tilforordnede udpeges af forvaltningen ud fra behovet om en særlig viden 
og ekspertise på området, herunder i forhold til at styrke et helhedssyn på udsatte fa-
milier, udsattes sundhed og tilknytning til arbejdsmarkedsmarkedet. 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet sekretariatsbetjener Udsatterådet. 

Stk. 4. Der udpeges i alt 3 stedfortrædere for de lokale organisationer, brugere og en-
keltpersoner, som kan deltage i Udsatterådets møder ved et ordinært medlems forfald, 
og som indtræder i Udsatterådet, hvis et medlem udtræder. 

Stk. 5. Forud for valgperioden opfordres lokale organisationer, brugere og enkeltperso-
ner mv. ved offentlig annoncering til at indstille medlemmer til Udsatterådet. Socialud-
valget beslutter sammensætningen. Såfremt der opstår behov for at udpege nye sted-
fortrædere under rådets funktionsperiode beslutter Socialudvalget nye stedfortrædere. 

Stk. 6. Medlemmer af Udsatterådet skal have bopæl, være lokalt tilknyttet eller arbejde 
i Frederiksberg Kommune. 

 



 

§ 4. Udsatterådets konstituering 
Stk. 1. Udsatterådet vælger på det første møde en formand og næstformand blandt sin 
midte. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes fravær. 

Stk. 2. Vælges formanden blandt Kommunalbestyrelsens repræsentanter, så vælges 
næstformanden blandt lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner og omvendt. 

Stk. 3. Formanden og næstformanden udgør formandskabet. 

Stk. 4. Der foretages fornyet valg af formand og næstformand, hvis disse udtræder af 
rådet. 

 

§ 5. Udsatterådets konstituering og funktionsperiode 
Stk. 1. Udsatterådets funktionsperiode er fire år og følger Kommunalbestyrelsens valg-
periode. Udsatterådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer af 
rådet har fundet sted. 

Stk. 2. Udsatterådet afholder sit konstituerende møde snarest efter udpegningen af 
medlemmer. 

 

§ 6. Udsatterådets virksomhed 
Stk. 1. Udsatterådet holder møde minimum 2 gange årligt. 

Stk. 2. Udsatterådets mødevirksomhed er fleksibel, og det er hensigten at afprøve for-
skellige mødeformer, steder og fora, der kan fremme dialogen med borgere, brugere 
og byen. Herunder kan Udsatterådet afvikle hele eller dele af sin mødeaktivitet som 
åbne møder, hvor andre interesserede borgere kan deltage og give deres holdning til 
kende og stille spørgsmål til Udsatterådets arbejde, ligesom der kan holdes dialogmøde 
med borgere, brugere og organisationer mv. på området. 

Rådet kan ligeledes vælge at tilrettelægge en del af sin mødeaktivitet som besøg, ud-
flugter, byvandringer eller lignende, hvor konkrete emner drøftes. 

Stk. 3. Rådet kan indbyde eksterne personer til at deltage i møderne for at få belyst 
særlige temaer. 



 

Stk. 4. Udsatterådet er et dialogforum. Hvis der er behov for at træffe beslutninger, er 
udgangspunktet, at beslutninger træffes i enighed. Er der behov for at træffe beslutnin-
ger ved afstemning sker det, når rådet er beslutningsdygtigt (jf. § 6 stk. 5), ved almin-
delig stemmeflerhed gennem afstemning blandt de fremmødte medlemmer. 

Stk. 5. Udsatterådet er beslutningsdygtigt, når formanden og næstformanden og 
mindst 3 af rådets øvrige medlemmer er til stede. 

Stk. 6. Møderne ledes af formanden, og når denne er fraværende af næstformanden. 

Stk. 7. Dagsorden fastlægges af formandskabet og udsendes til mødet senest en uge 
før mødet. Dagsordenspunkter skal sendes til sekretariatet eller til formandskabet se-
nest 14 dage før mødets afholdelse. 

Stk. 8. Der udarbejdes beslutningsreferater fra møderne, som medlemmerne godken-
der inden offentliggørelse. 

Stk. 9. Referaterne fra møderne offentliggøres på rådets hjemmeside. 

 

§ 7. Økonomiske forhold vedrørende rådets virksomhed 
Stk. 1. Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved udsatterådets virksomhed. 

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt ar-
bejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i styrelseslovens § 16 a til ikke-
kommunalbestyrelsesmedlemmer 

 

§ 8. Ikrafttrædelse 
Vedtægter vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017. 

 

§ 9. Ændringer af vedtægterne 
Stk. 1. Udsatterådet kan foreslå Kommunalbestyrelsen ændringer i vedtægterne. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan overfor Udsatterådet foreslå ændringer af vedtæg-
terne. Stk. 3. Vedtægtsændringer får virkning efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. 

 



 

Revideret vedtægter af 4.december 2017. Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 17. 
juni 2019 
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