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Forretningsorden for Udsatteråd i Tårnby Kommune 

 
 

 
§ 1 – Formål 

 
Stk. 1. Udsatterådets målgruppe er mennesker med misbrug, hjemløse, mennesker i prostitution, 
traumatiserede og mennesker ramt af fattigdom eller andre store og sammensatte sociale problemer, 
der er forbundet med eller kan føre til socialt udsathed. 

 
Stk. 2. Udsatterådet, benævnt Rådet i det følgende, skal være et samlet talerør og en formel indgang til 
medindflydelse på de kommunale indsatser for udsatterådets målgruppe. 

 
 

§ 2 – Konstituering. 
 
Stk. 1. Rådet konstitueres på ny hvert fjerde år, således at rådet følger den kommunale valgperiode. 

Stk. 2. På det konstituerende møde vælger rådet formand blandt sine medlemmer. 

Stk. 3. Så snart valg af formand har fundet sted, vælger rådet blandt sine medlemmer en næstformand 
til at varetage formandens funktioner i tilfælde af dennes fravær. 

 
Stk. 4. Medlemmerne fungerer indtil der er indstillet eller udpeget nye medlemmer. Det vil sige, at 
medlemmerne af rådet deltager i hele perioden på fire år. 

 
 

§ 3 – Mødeindkaldelse. 
 
Stk. 1. Indkaldelse til møde kan ske på formandens, mindst 2 medlemmers eller på 
kommunalbestyrelsens initiativ. 

 
Stk. 2. Møde indkaldes med 2 ugers varsel af, eller efter aftale med, formanden. I ekstraordinære 
tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. 

 
Stk. 3. Forslag til punkter til dagsordenen skal ske skriftligt og være rådets sekretariat i hænde senest 
10 dage før mødets afholdelse. 

 
Stk. 4. En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsorden, jf. stk. 4., kan ved mødets 
begyndelse optages på dagsordenen, hvis et flertal af de deltagende rådsmedlemmer er enige herom. 

 
Stk. 5. Dagsordenen udsendes senest 1 uge før mødet. Dagsordenen offentliggøres på hjemmesiden, 
men sendes også til rådsmedlemmerne på mail. 

 
Stk. 6. Er et medlem forhindret i at deltage i et rådsmøde, meddeles dette formanden inden mødets 
afholdelse. 

 
 

§ 4 - Mødernes afvikling. 
 
Stk. 1. Rådet udøver sin virksomhed i møder. 

 
Stk. 2. Rådet afholder minimum 6 ordinære møder om året og i øvrigt efter behov. 

 
Stk. 3. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger 
træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 

 
Stk. 4. Rådet kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål de måtte have 
interesse i. 
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§ 5 – Organisering 
 
Stk. 1. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen står for at tilknytte et sekretariat til Rådet. 
Sekretariatet har ansvar for hjælp til at udsende dagsorden, bilag, skrive referat, udsende referat m.v. 
Sekretariatet er også ansvarlig for at referater offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

 
Stk. 2. Sekretariatet stiller en sekretær til rådighed til alle møder, hvis rolle er at assistere 
mødeledelsen, samt tage referat. 

 
Stk. 3. Rådet har til ansvar at udarbejde både et årshjul samt en årsrapport, der medvirker til at fortælle 
om det forgangnes år arbejde. Sekretariatet vil bistå arbejdet herved. 

 
Stk. 4. Der er afsat 50.000 kr. pr. år til rådets virksomhed. Midlernes anvendes eksempelvis til 
oplægsholdere, arrangementer samt forplejning. 

 
 

§ 6 – Andet. 
 
Stk. 1. Denne forretningsordens bestemmelser har virkning for arbejdet i det råd, der er blevet godkendt 
på kommunalbestyrelsesmødet af 25.08.2020. 

 
Stk. 2. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i et ordinært rådsmøde. 

Således vedtaget i udsatterådet d. 13.januar 2021 


