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Forum: Udsatterådet 
Tid: 2. maj 2018 kl. 15.00 – 17.00 
Sted: Mødelokale 2, Rådhusets forhal 

Deltagere: Udsatterådets medlemmer og suppleanter samt  
afdelingschef for Social & Familie Peter Rymann og 
udviklingskonsulent Signe Stensgaard Sørensen 

Afbud:  
Referent: Maria Jørgensen 

 
 
Velkommen ved afdelingschef for Social & Familie, Peter Rymann  
 
 

A. Beslutningspunkter 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
 

2. Valg af ordstyrer 
 
 
3. Præsentationsrunde 
 
 
4. Konstituering af Udsatterådet 
 
Sagsfremstilling: Jf. § 6 stk. 4 og 5 skal Udsatterådet vælge formand og 
næstformand blandt rådets medlemmer. Udsatterådet vælger 
først formand, dernæst næstformand. I tilfælde af stemmelighed mellem to 
kandidater til hhv. formands- og næstformandsposten, afgøres 
valget ved lodtrækning.  
 
 
PAUSE [16.00 – 16.15] 

 
 
5. Drøftelse af ændring af forretningsordenens § 5, stk. 2 
 
Sagsfremstilling: I forbindelse med den politiske behandling af indstilling af 
medlemmer og suppleanter til Udsatterådet, blev der peget på, at Udsatterådet 
bør overveje at ændre forretningsordenen. Således giver den gældende 
forretningsorden ikke entydige retningslinjer for, hvordan medlemmer og 
suppleanter skal vælges, for så vidt der er flere indstillede kandidater end der er 
pladser i Rådet.  
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Side 2 af 3 

 

 
 
 
 
 
Det fremgår dog af forretningsordenens § 5 stk. 2, at Udsatterådet skal 
sammensættes, så der sikres bred viden om Udsatterådets målgrupper og med 
afsæt i rådets formål. Endvidere sammensættes Udsatterådet med en intention 
om at følgende områder dækkes: 
 

• Misbrugsbehandling 
• Forebyggelse og sundhedsfremme 
• Social- og psykiatriområdet 
• Beskæftigelse 
• Det boligsociale-område 

 
Indstilling: Udsatterådet bedes drøfte, hvorvidt Rådet ønsker at indstille til 
Kommunalbestyrelsen at ændre forretningsordenens § 5, stk. 2., således at 
forretningsordenen formuleres, så det entydigt fremgår, hvordan medlemmer og 
suppleanter vælges, for så vidt der er flere indstillede kandidater end der er 
pladser i Rådet. 
 
Bilag: Forretningsorden for Udsatterådet 
 
 
6. Drøftelse af ændring af forretningsordenens § 5, stk. 5 
 
Sagsfremstilling: I forbindelse valg af henholdsvis medlemmer og suppleanter 
til Udsatterådet, er det foreslået, at suppleanter skal indkaldes og deltage på 
møderne i Rådet – dog uden stemmeret. 
  
Indstilling: Udsatterådet bedes drøfte, hvorvidt man ønsker at indstille til 
Kommunalbestyrelsen, at ændre forretningsordenens § 5, stk. 5, således at det 
af forretningsordenen fremgår, at suppleanter indkaldes og deltager på 
møderne i Rådet – dog uden stemmeret. 
  
Bilag: Forretningsorden for Udsatterådet 
 
 
7. Datoer for kommende møder 
 
Sagsfremstilling: Forvaltningen har følgende forslag til datoer og tidspunkter 
for Rådets kommende møder i 2018: 
Torsdag den 14. juni 2018 kl. 15.00 – 17.00 
Torsdag den 6. september 2018 kl. 15.00 – 17.00 
Torsdag den 29. november 2018 kl. 15.00 – 17.00 
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B. Orienteringspunkter 
 
 
8. Information om Udsatterådet på kommunens hjemmeside 
 
Sagsfremstilling: Udsatterådet har sin egen hjemmeside på adressen 
www.albertslund.dk/udsatteraadet. Siden vil blive opdateret efter dette møde, 
med information Udsatterådets sammensætning samt kontaktinformationer på 
alle medlemmer.  
 
Alle medlemmer og suppleanter bedes tjekke, at deres kontaktinformationer er 
korrekte jf. bilag.  
 
Bilag: Kontaktinformation på Udsatterådets medlemmer og suppleanter. 
 
 
9. Eventuelt 
 

http://www.albertslund.dk/udsatteraadet
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