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Vedtægter for Udsatteråd i Tårnby Kommune 
 
 
 

 
§ 1. Navn 

 
1. Udsatterådet i Tårnby Kommune. 

Adressen er: Amager Landevej 76, Rådhuset, 2770 Kastrup. 

 
 
 

§ 2. Udsatterådets formål 

 
1. Udsatterådets målgruppe indbefatter socialt udsatte i bred forstand og skal forstærke det fælles ansvar for 

de svageste i Tårnby Kommune. Målgruppen er kendetegnet ved, at være i en livssituation, hvor der ofte er 

tale om udsathed som en kombination af forskellige risikofaktorer og uanset egen indsigt i de udfordringer, 

man står i/overfor. 

 

2. 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. Udsatterådet kan ligeledes have fokus på andre udsatte grupper som 

Udsatterådet finder relevante. 

 

3. Udsatterådet skal styrke dialogen mellem brugere, brugerrepræsentanter og politikere samt være 

vagthund bl.a. i forhold til de kommunale indsatser i forhold til ovennævnte målgruppe. 

 

4. Udsatterådet skal have fokus på målgruppens forhold og styrke opmærksomheden på udsatte blandt 

grupper nævnt i stk. 2. 

 
 

§ 3. Udsatterådets sammensætning og udpegning 
 

1. Udsatterådet består af op til 13 medlemmer. 

 
2. Op til 10 Medlemmer udpeges blandt brugere, interesseorganisationer, frivillige organisationer og 

kommunens samarbejdspartnere på udsatteområdet. Medlemmer udpeges med brugererfaring eller særlig 

indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper, dog skal det sikres, at rådet så vidt muligt 

er repræsentativt. Derudover udpeges 2 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen til at sidde med i 

Udsatterådet. 

 

3. Der udpeges en tilforordnet fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen til rådet. Den tilforordnede har 

ikke stemmeret. 

 

4. Der udpeges ikke personlige stedfortrædere for medlemmerne af Udsatterådet. 
 

5. Der foretages ny udpegning af formand, næstformand eller medlemmer til rådet, hvis disse udtræder af 

Udsatterådet i en valgperiode, eller hvis 2/3 af Udsatterådets medlemmer beslutter dette. 

 
 

§ 4. Udsatterådets konstituering 
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1. Udsatterådet virker i en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode, dog således at 

medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges. 

 

2. Udsatterådet afholder sit konstituerende møde snarest efter valget, og konstituerer sig med en formand og 

en næstformand. Sekretariatet for rådet indkalder til konstituerende møde. 

 

3. Formand og næstformand udgør et formandskab. 

Formandskabet har ansvaret for: 

o Udarbejdelse af årsplan 

o Udarbejdelse af årsrapport 

o Udarbejdelse af dagsorden til Udsatterådets møder 

o Kvalitetssikring af høringssvar 

 
Formanden kan udtale sig på rådets vegne i sager, hvor rådet ikke kan nå at blive hørt. I alle andre tilfælde 

sker udtalelser efter dialog i rådet. 

 

Ved uenighed i formandskabet beslutter formanden. 

 
 

§ 5. Udsatterådets arbejdsform 

 
1. Udsatterådet fastlægger selv sin forretningsorden, hvori angives mødehyppighed, regler for dagsorden, 

regler for indkaldelse og øvrige retningslinjer for Tårnby Kommunes Udsatteråds arbejdsform. 

 

2. Sekretæren sørger for at høringssvar fra Tårnby Kommunes Udsatteråd følger de respektive sager ved 

deres videre behandling i kommunen. 

 

3. Tårnby Kommune Udsatteråds medlemmer er omfattet af de samme regler for tavshedspligt, der gælder 

for folkevalgte og ansatte i kommunen. 

 

4. Tårnby Kommunes Udsatteråd kan ikke beskæftige sig med enkeltpersoners forhold, herunder 

personalesager eller konkrete klagesager. 

 

5. Udsatterådet skal aflægge årlig rapport om sit arbejde, som sendes til kommunalbestyrelsen, 

Handicaprådet, Seniorrådet samt offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

 

6. Udsatterådet skal arbejde uafhængigt af partipolitiske og organisatoriske interesser. 
 

7. Tårnby kommunes Udsatteråd skal høres om initiativer, som har betydning for målgruppen af udsatte. 

Desuden skal Udsatterådet fungere som rådgivende organ for Kommunalbestyrelsen og administration. 

Udsatterådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for målgruppen. 

 
 

§ 6. Udsatterådets sekretariatsbetjening 
 

1. Tårnby Kommune stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Udsatterådet. 

 
 

§ 7. Udsatterådets økonomi 
 

1. Kommunen afsætter et årligt budget til Udsatterådets drift og stiller lokaler til rådighed. 
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2. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, udgiftsgodtgørelse 

samt befordringsgodtgørelse efter reglerne i styrelseslovens § 16 a til ikke- 

kommunalbestyrelsesmedlemmer. 

 

§ 8. Ændringer af vedtægterne 

 
1. Udsatterådet kan foreslå kommunalbestyrelsen ændringer i vedtægterne. 

 
2. Kommunalbestyrelsen kan overfor Udsatterådet foreslå ændringer af vedtægterne. 

 
3. Vedtægtsændringer får virkning efter vedtagelse i kommunalbestyrelsen. 

 
§ 9. Ikrafttrædelse 

1. Denne vedtægt træder i kraft efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. 
 

2. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. 08. 2020. 


