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Vedtægter for Udsatterådet i Fredericia Kommune 
 
 
Formål og opgaver 
 
§1. Udsatterådet, i det følgende kaldet Rådet, skal være de udsatte gruppers talerør i forhold til 
blandt andet de kommunale indsatser og skal fremme det fælles ansvar for de svageste i 
Fredericia. Fredericia Kommunes overordnede politik på området varetages af Socialudvalget. 
 
§1, stk. 2.  
Udsatte borgere forstås som ”Personer, der lever i samfundets yderkanter, personer, der ofte har 
et dårligt helbred, der sjældent har en tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke drager nytte af 
samfundets almindelige tilbud til borgerne" Socialministeriet, 2016.  
 
§1, stk. 3. Rådet skal have fokus på de udsatte gruppers forhold og være høringsorgan i forhold til 
de kommunale indsatser vedrørende hjemløse samt de mest udsatte blandt stofmisbrugere, 
prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere og hjemløse i Fredericia.  
 
§1, stk. 4. Rådet kan af egen drift eller efter anmodning give vejledende udtalelser om de 
almindelige indsatser på udsatteområdet, som Fredericia Kommune tilbyder. Rådet kan også 
afdække problemstillinger og udforme information til det politiske niveau. 
 
§2. Rådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for Rådets 
behandling af principielle spørgsmål. Såfremt en enkeltsag anvendes til principielle drøftelser i 
Rådet, skal der forinden indhentes samtykke fra borgeren hertil. 
 
 
Rådets sammensætning og udpegning 
 
§3. Rådet består af en formand og seks til 10 medlemmer. 
 
§4. Formanden udpeges altid af Social- og Omsorgsudvalget. 
 
§4, stk. 2. Social- og Omsorgsudvalget udpeger i samarbejde med det siddende Udsatteråd, 
Rådets medlemmer. 
 
§4, stk. 3. Rådets medlemmer udpeges blandt lokale interesseorganisationer, foreninger, frivillige 
foreninger, ildsjæle, enkeltstående personer og regionale eller statslige funktioner samt en 
ledelsesmæssig repræsentant fra Fredericia Kommune. Fælles for medlemmerne er, at de skal 
have en særlig indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper. 
 
§4, stk. 4. Medlemmerne til Rådet skal være bosiddende i Fredericia Kommune eller være lokalt 
forankrede i og omkring Fredericia. 
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§4, stk. 5. Kommunens fagchef for området udpeger tillige en vidensperson uden stemmeret, som 
deltager i rådsmøderne. 
 
§4, stk. 6. Der foretages ny udpegning af formand, næstformand eller medlemmer til Rådet, hvis 
disse midt i en funktionsperiode udtræder af Rådet.  
 
 
Rådets funktionsperiode og konstituering 
 
§5. Rådets funktionsperiode er fire år og følger den kommunale valgperiode. Rådet forbliver i 
virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted. 
 
§6. Rådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at udvalgsformanden har udpeget 
medlemmerne. Afdelingen for Voksenservice indkalder til konstituerende møde. 
 
§6, stk. 2. På det konstituerende møde vælger Rådet blandt sine medlemmer en næstformand. 
 
 
Rådets virksomhed 
 
§7. Rådet holder møde kvartalsvis - fire gange årligt. 
 
§7, stk. 2. Rådet kan afholde ekstraordinære møder, hvis formanden finder det nødvendigt, eller 
hvis mindst tre af Rådets medlemmer ønsker det. 
 
§8. Formanden indkalder til møde ved at udsende en dagsorden senest otte dage før mødet 
afholdes. 
 
§8, stk. 2. Hvis det kræves, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end 
otte dage. 
 
§8, stk. 3. En sag, der ikke har været optaget på den udsendte dagsorden, kan ved mødets 
begyndelse optages, hvis formanden finder, at sagen ikke kan udsættes, eller der er enighed om 
det. 
 
§8, stk. 4. Rådets formand sikre udsendelse af referat og referater godkendes endeligt på 
førstkommende møde i rådet. 
 
§8, stk. 5. Referaterne fra møderne offentliggøres på Fredericia Kommunes hjemmeside, med 
mindre forhold taler for ikke at offentliggøre et enkelt referat eller uddrag heraf.  
Referaterne sendes ligeledes til medlemmerne, medmindre det vælges fra. 
 
§9. Møderne er ikke offentlige.  
 
§9, stk. 2. Rådet kan beslutte, at andre kan deltage i møderne, når der er behov for det. 
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§10. Møderne ledes af formanden, og når denne er fraværende af næstformanden. Hvis begge er 
fraværende ledes mødet af den person, som Rådet enes om med stemmeflertal. 
 
§10, stk. 2. Rådet behandler kun emner, som 2/3 del af Rådet er enige om skal behandles eller ved 
anmodning fra Fredericia kommunes Omsorgs- og Socialudvalg. 
 
§10, stk. 3. Formanden formulerer de spørgsmål, som Rådet skal stemme om. 
 
§11. Rådet er funktionsdygtigt, når mindst halvdelen af Rådet er til stede. Rådets vedtagelser sker 
ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er det formanden eller mødelederens stemme, der er 
afgørende. Et mindretal kan få sin opfattelse tilført Rådets vejledende udtalelser. 
 
§11, stk. 2. Rådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, 
organisationer og personer. 
 
§12. Formanden fungerer som pressechef for Rådet. Kontakt fra Rådet til pressen er således til 
enhver tid formandens anliggende. 
 
Tavshedspligt og inhabilitet 
§13. Medlemmer af Rådet, samt personer som deltager i møderne, er omfattet af 
Forvaltningslovens regler om inhabilitet og har tavshedspligt efter lovgivningen almindelige regler 
om dette. 
 
§13, stk. 2. Et medlem som ved, at reglerne om inhabilitet kan gælde for vedkommende, skal give 
Rådet besked herom. 
 
Sekretariatsbetjening af rådet 
§14.  Afdelingen for Voksenservice varetager sekretariatsbetjeningen af Rådet.  
 
§14, stk. 2. Formanden har ansvaret for indkaldelse til møder, udfærdigelse af referater, 
planlægning af møder, offentliggørelse af Rådets udtalelser mv.  
Sekretariatsbetjeningen bistår formanden med temadage, statistik, årsrapporter og informationer, 
koordinering med det nationale Rådet for Socialt Udsatte mv. 
 
  
Økonomiske forhold vedrørende Rådets virksomhed 
 
§15. Medlemmernes deltagelse og arbejde i forbindelse med Rådet er vederlagsfrit. 
 
§15, stk. 1. Øvrige udgifter til Rådets arbejde, sekretariatsbistand, forplejning mv. afholdes af 
Socialudvalget.  
 
Rådets årsplan og årsrapport 
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§16. Rådets fastsætter selv sin årsplan. 
 
§16, stk. 2. Rådet giver for hvert kalenderår en tilbagemelding til Social- om Omsorgsudvalget om 
Rådets aktiviteter. 
 
§16, stk. 3. Rådet bidrager til den årlige Brugernes Bazar samt andre relevante arrangementer på 
Frivillighedsområdet i Fredericia og nationalt. 
 


