
 
 

 

Forretningsorden for Udsatterådet i Langeland Kommune (§ 17,4) 

 

Formål og målgruppe 

§ 1. Udsatterådet i Langeland Kommune har til formål at rådgive Kommunalbestyrelsen/de politiske udvalg 

omkring udsatteområdet og være et talerør for udsatte grupper i kommunen. 

Udsatterådet er forankret i Sundhedsudvalget, men har kommunale repræsentanter fra 3 politiske udvalg: 

 Sundhedsudvalget 

 Beskæftigelse, Uddannelse og Integration 

 Læring, Social og Kultur 

Stk. 2. De politiske udvalg kan igennem Udsatterådet få adgang til erfaringer og specialviden omkring 

udsatteområdet og dermed få et mere kvalificeret grundlag at træffe beslutninger på. Udsatterådet i 

Langeland Kommune giver udsatte grupper en kommunikationskanal til de politiske udvalg og kommunens 

administration, hvorigennem der kan rejses spørgsmål samt bringes forslag til initiativer frem. 

 

§ 2. Udsatterådets målgruppe er personer som er i en udsat livssituation, hvor de har svært ved at mestre 

muligheden for selvbestemmelse i forhold til eget liv. 

Det kan f.eks. være mennesker: 

1. Der er i overhængende risiko for udstødelse af fælleskabet i samfundet. 

2. Der enten ikke har eller har haft en minimal tilknytning til arbejdsmarkedet. 

3. Ingen eller svag tilknytning til sit private netværk. 

4. Der adskiller sig fra flertallet i samfundet pga. hjemløshed, misbrug, prostitution, social 

sårbarhed eller sindslidelse. 

Stk. 2. Udsatterådet kan have fokus på de grupper blandt udsatte, som er særlig sårbare, eller hvortil der 

kan være knyttet særlige problemstillinger, fx børn samt personer fra etniske mindretal. 

 

Funktion og opgaver 

§ 3. Udsatterådet nedsættes som et § 17, stk. 4-udvalg under Kommunalbestyrelsen, men refererer til 

Sundhedsudvalget.  

De politiske udvalg hører Udsatterådet omkring initiativer, der er rettet direkte mod målgruppen, det vil 

sige relevante sagsområder i udvalgenes arbejde. 



 
 

De politiske udvalg kan høre Udsatterådet omkring initiativer, som ikke er rettet direkte mod målgruppen, 

men hvor det alligevel vurderes at være relevant at få Udsatterådets vurdering. 

Stk. 2. Udsatterådets vurderinger er vejledende og bidrager til det samlede politiske beslutningsgrundlag 

for udvalgene. 

Stk. 3. Sundhedsudvalget kan til enhver tid bede Udsatterådet om en statusbeskrivelse af rådets arbejde. 

 

§ 4. Udsatterådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til 

politiske og administrative initiativer. 

Stk. 2. Udsatterådet skal: 

1. Sikre inddragelse af målgrupper 

2. Kan iværksætte initiativer til målgruppen 

3. Samarbejde på tværs 

Stk. 3. Udsatterådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets 

behandling af principielle spørgsmål.  

Stk. 4. Udsatterådets medlemmer kan ikke fungere som bisidder, som repræsentant for Udsatterådet. 

 

Udsatterådets sammensætning og funktionsperiode 

§ 5. Udsatterådet består af 11 medlemmer bosiddende eller lokalt forankrede i Langeland Kommune. 

Stk. 2. Udsatterådet skal sammensættes således, at der sikres viden om målgrupperne. Sammensætningen 

er derfor således, at der er 3 pladser til kommunalbestyrelsesmedlemmer fordelt på flg. vis: 1 medlem fra 

Sundhedsudvalget, 1 medlem fra Lærings-, Social- og Kulturudvalget og 1 medlem fra Beskæftigelses-, 

Uddannelses- og Integrationsudvalget.  

Herudover er der 3 repræsentanter for foreningslivet i Langeland Kommune, 1 repræsentant for 

Boligselskabet Langeland, 2 repræsentanter for forvaltningen og 2 repræsentanter for brugerne. 

Stk.3. Udpegning af medlemmer fra Kommunalbestyrelsen sker på møde i Kommunalbestyrelsen i 

forbindelse med nedsættelsen af § 17, stk. 4-udvalget vedrørende Udsatterådet. 

Stk.4. Udpegning af repræsentanter for forvaltningen sker ved en intern proces. 

Stk. 5. Efter indstilling fra bruger- og interesseorganisationer m.v. godkendes medlemmerne af 

Sundhedsudvalget. 

Stk. 6. Udsatterådets medlemmer udpeger selv en personlig suppleant. 

 



 
 

§ 6. Udsatterådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. 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 medlemmerne.   

Stk. 3. På det konstituerende møde vælger Udsatterådet en formand og en næstformand. 

 

Rådets virksomhed 

§ 7. Udsatterådet afholder møde ca. 4 gange om året. Den ordinære møderække fastlægges for 1 år af 

gangen, på det sidste møde, inden nyt kalenderår. 

Stk. 2. Herudover kan Udsatterådet afholde møde ved behov. 

Stk. 3. Der udarbejdes et årshjul. 

 

§ 8. Formanden indkalder til møde med 14 dages varsel med dagsorden.  

Stk. 2.  Udsatterådets medlemmer kan få optaget en sag på dagsordenen ved at sende forslaget til 

formanden 3 uger før ordinært møde. 

Stk. 3. Hvis det kræves, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med 1 uges varsel. 

Stk. 4. En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsordenen, kan ved mødets begyndelse optages, 

hvis formanden finder at sagen ikke kan udsættes, eller mindst 1/3 del af rådets medlemmer ønsker det. 

Stk. 5. Referatet læses op inden mødet afsluttes og er dermed godkendt ved medlemmernes 

underskrivelse. 

Stk. 6. Referaterne fra møderne offentliggøres på Langeland Kommunes hjemmeside.  

 

§ 9. Udsatterådets møder er ikke offentlige. 

Stk. 2. Udsatterådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i møderne ad hoc 

og når der er behov for det. 

 

§ 10. Møderne ledes af formanden, og når denne er fraværende, næstformanden. Hvis begge er 

fraværende, ledes møderne af den person, som Udsatterådet enes om ved stemmeflertal. 

 

§ 11. Udsatterådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådet er til stede. Beslutninger tages ved 

stemmeflertal.  Et mindretal kan få sin opfattelse ført til rådets referat. 



 
 

Stk. 2. Udsatterådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante udvalg, 

kommunalbestyrelsen, evt. andre myndigheder, organisationer og personer. 

 

Tavshedspligt og inhabilitet 

§ 12. Medlemmerne af Udsatterådet samt personer, som deltager i møderne, er omfattet af 

forvaltningslovens regler om inhabilitet og har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler om 

dette. 

Stk. 2. Et medlem, der er i tvivl om habilitet i forhold til en bestemt sag, skal forinden sagen behandles, give 

formanden for Udsatterådet besked. 

 

Økonomiske forhold vedrørende Udsatterådets virksomhed 

§ 13. Langeland kommune afholder udgifterne ved Udsatterådets virksomhed. Der er som udgangspunkt 

afsat 20.000 kr. til rådets virksomhed. 

 

Sekretariatsbetjening 

§ 14. Langeland Kommune stiller sekretariatsbetjening af Udsatterådet til rådighed. Sekretæren er ikke 

medlem af Udsatterådet. 

Stk. 2. Formanden planlægger Udsatterådets møder og øvrige aktiviteter med sekretæren. 

Sekretariatsbetjeningen omfatter mødeindkaldelse, dagsorden, referat, udarbejdelse og offentliggørelse af 

diverse materialer og praktiske forhold vedrørende planlægningen af møder og øvrige aktiviteter. 

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v. 

§ 15. Denne forretningsorden er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xxxx 2018 

Stk. 2.  Ændringer i tillæg til forretningsordenen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen. 

 

Denne forretningsorden er ændret i maj 2018 på baggrund af ny sammensætning af Udsatterådet og 

præcisering af teksten. 

 


