
  UDKAST  

 

Vedtægter for Udsatterådet i Roskilde Kommune 

Formål 

§ 1 
 
Formålet med Udsatterådet er:  
- At arbejde for at forbedre forhold og indsatser for socialt udsatte i Roskilde.  
- At give socialt udsatte borgere et talerør og mulighed for at komme med deres perspektiv på 
den sociale indsats i kommunen, samt gå i dialog med borgere og politikere.  
- At skabe værdifulde indsatser for socialt udsatte borgere i Roskilde.  
- At fungere som rådgivende organ for Kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål om 
udsatteområdet.  

- At være høringspart og blive inddraget så tidligt som muligt i udviklingsprocessen i relevante 

sager. 
 
Stk. 2. Udsatterådets opgave er at komme med input til lokalpolitiske forhold og indsatser, der 
vedrører socialt udsatte. Rådet skal være mere end et traditionelt høringsråd: Det skal sætte 
fokus på udsatte borgeres vilkår gennem dialogmøder med borgerne og det politiske niveau. 
Udsatterådet skal ikke behandle enkeltsager eller klagesager.  
Stk. 3. Rådets målgruppe er socialt udsatte borgere, hvor en eller flere af følgende 
udfordringer forhindrer dem i at leve det liv, de ønsker:  
- Hjemløshed  
- Ledighed  
- Misbrug  
- Sindslidelse  
- Kriminalitet  
- Fattigdom  
 

Opgaver 

§ 2 
 
Udsatterådet har følgende opgaver:  
1. Rådet kan tage spørgsmål af generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til 
såvel politiske, som administrative initiativer.  
2. Rådet beskæftiger sig med spørgsmål om socialt udsatte på tværs af sektorer.  
3. Rådet giver gensidig orientering om drift og udvikling på psykiatri-, misbrugs- og 
hjemløseområdet  
4. Rådet bidrager med input til lokalpolitiske forhold og indsatser for udsatte borgere. Rådet 
kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller 
konkrete klagesager.  
5. Rådet skal én gang årligt afholde et dialogmøde med Beskæftigelses- og Socialudvalget 
med tilbagemelding om udsatterådets arbejde.  
6. Rådet skal i videst muligt omfang høres om initiativer, som har betydning for borgere, der 
er socialt udsatte. Rådet kan vælge ikke at afgive høringssvar. KAST  

7. Rådet kan tage kontakt til andre udsatteråd eller andre organisationer.  
8. Rådet kan tage kontakt til det nationale ”Rådet for Socialt Udsatte”.  

 



Rådets sammensætning 

§ 3 
 
Udsatterådet består af op til 12 medlemmer, samt fem suppleanter. Der er ikke politisk 
repræsentation i rådet, og det består af medlemmer, som repræsenterer et eller flere af 
områderne nævnt i § 3, stk. 2. Der er 5 pladser til brugerrepræsentanter, 5 pladser til 
foreningsrepræsentanter og 2 pladser som tilforordnede til kommunale repræsentanter.  
Stk. 2. Udsatterådet sammensættes med en intention om at dække følgende områder:  
- Misbrugsbehandling  
- Forebyggelse og sundhedsfremme  
- Social- og psykiatriområdet  
- Det boligsociale arbejde  
- Beskæftigelsesområdet  
- Samt enkeltpersoner og repræsentanter fra organisationer, der kan udmønte og bidrage til 
kommunens politik for sociale indsatser på voksenområdet.  
 
Stk. 3. Repræsentanter for Udsatterådet skal have bopæl eller arbejde i Roskilde Kommune. 
Dog kan der dispenseres fra dette princip, såfremt Beskæftigelses- og Socialudvalget finder 
det vigtigt for rådets samlede viden og indsigt på udsatteområdet.  
Stk. 4. Rådet kan bede om at indkalde sagkyndige fra Roskilde Kommune til at belyse særlige 
problemstillinger.  
Stk 5. Rådet kan ved behov knytte særlige ressourcepersoner til rådets arbejde.  

 

Funktionsperiode og konstituering 

§ 4 

 
Medlemmerne af Udsatterådet udpeges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale 
valgperiode. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted. Byrådet godkender 
sammensætning af medlemmer til Udsatterådet. Udsatterådet konstituerer sig selv. Formand 
og næstformand vælges blandt medlemmerne af Udsatterådet. Forvaltningen i Social, Job og 
Sundhed laver en indledende screening af foreninger og brugerorganisationer inden for de i § 
3 listede områder, med henblik på at foreningerne og brugerorganisationerne selv udpeger 
repræsentanter for de listede områder.  
Som en del af screeningen vil forvaltningen i Social, Job og Sundhed tage kontakt til 
væresteder, botilbud, den boligsociale indsats, Center for alkohol- og stofbehandling, 
Jobcenteret, Frivilligcenteret og andre relevante steder for at indgå dialog med og oplyse om 
muligheden for at melde sig som kandidat. Derudover vil der blive annonceret i lokalavisen 
om muligheden for at blive en del af Udsatterådet.  

 

Møder 

§ 5 

 
Udsatterådet beslutter antallet af møder om året. Møderne holdes som udgangspunkt på 
Rådhuset.  
Møderne planlægges for et år ad gangen. Rådet sekretariatsbetjenes af direktørområdet 
Social, Job og Sundhed.  
Stk. 2. Dagsorden udarbejdes i samarbejde mellem formanden og sekretariatet. Ethvert 
medlem kan anmode om at få optaget et punkt på dagsordenen ved at sende forslaget til 
sekretariatet senest 3 uger før mødet. Dagsorden fremsendes inden mødet.  

 



Økonomiske forhold 

§ 6 

 
Udsatterådets udgifter til mødevirksomhed afholdes af kommunen.  
Stk. 2. Der er ingen salær, så medlemmerne af rådet kompenseres ikke for tabt 
arbejdsfortjeneste og kørsel. Roskilde Kommune yder diæter i forbindelse med rådets møder. 
 

Vedtægtsændringer 

§ 7 

 
Vedtægterne kan over for Byrådet foreslås ændret, hvis 2/3 af rådet kan tilslutte sig 
ændringsforslaget.  
 
Stk. 2. Vedtægter for Udsatterådet i Roskilde Kommune er godkendt af Byrådet d. xx.xx 2021. 
 
 


