
Udarbejdet af arbejdsgruppen nedsat af Udsatterådet 
Godkendt af Social- og Omsorgsudvalget:
Dato

Kommissorium for 
Udsatterådet i Fredericia

Kommentar [RML1]:  Dokumentet skal ændres til Kommunens 
nye designmanual. Dette gør jeg først EFTER at vi har fået indholdet 
nogenlunde på plads, da det ellers fører til dobbeltarbejde. 

Det fremgår nederst af forsiden, at udvalget har godkendt 
kommissoriet – dette ændres selvfølgelig til det rigtige udvalg. 
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Udsatterådets formål
Udsatterådets overordnende formål er: 

 At virke som talerør for borgere, der i kortere eller længerevarende perioder af deres liv, er udsatte
 At bistå med erfaring- og videndeling 
 At fungere som høringspart og give vejledende udtalelser
 At fungere som samarbejdspartnere til Social- og Beskæftigelsesudvalget, samt Fredericia 

Kommunes koncernområder.
 At deltage i et årligt møde med Social og Beskæftigelse Fredericia Kommune samt ad hoc møder 

mellem formandskabet for Udsatterådet og Social- og Beskæftigelsesudvalget.
 At være rådgivende organ og understøtte arbejdet i Strategi for Udsathed, Udsatterådets formål er 

mere detaljeret beskrevet i vedtægterne.

Definition af udsathed:
”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.

I Strategi for Udsathed tænkes begrebet bredere. Her er tale om en 0-100 års strategi, der også ser på 
forebyggelse af udsathed. Udsathed er her også ensomhed, gæld, livskriser m.m. Udsathed kan derfor 
defineres som borgerens egen oplevelse af, at stå på kanten af samfundet eller føle sig sat i en udsat 
position. 

Udsatterådet i Fredericia anvender begge definitioner, men har primært fokus på borgere, der befinder sig i 
en udsat position efter øverste definition fra Socialministeriet. 

Vedtægter for Udsatterådet
Udsatterådets gældende vedtægter fremgår af bilag 1. 

Udsatterådets opgave og funktion
Udsatterådets opgave og funktion er: 

 At beskæftige sig med udsathed på tværs af udvalgsområder og koncernområder
 At drøfte generelle emner og problemstillinger, som optager og berører Udsatterådets målgruppe
 At bistå med høringssvar 
 At give vejledende udtalelser om indsatser på socialområdet af egen drift eller efter anmodning
 At fungere som samarbejdspartner og bidrage med viden og erfaringer i forbindelse med 

igangsættelse af nye tiltag, tilbud eller projekter 
 At drøfte og komme med ideer til aktiviteter og tilbud til målgruppen (eksempelvis gratis 

tandlægehjælp eller sundhedstjek, som en del af alkohol- og misbrugsbehandlingen) 
 At afholde arrangementer og igangsætte lokale initiativer (eksempelvis julefrokost eller 

fællesspisning)
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 At understøtte arbejdet med Strategi for Udsathed og agere rådgivende organ for medarbejdere i 
strategien fx i forbindelse med etablering af handlingsnetværk. 

 At sikre, at de udsattes stemme bliver trukket med ind i Strategi for Udsathed.
 At formidle om Strategi for Udsathed og udsatte borgeres mulighed for at få indflydelse i 

strategien. 

Udsatterådets nedsættelse og sammensætning 
Udsatterådet består af en formand, der udpeges af Social- og Beskæftigelsesudvalget i Fredericia Kommune 
ved ny funktionsperiode, der følger den kommunale valgperiode. 

Formanden for Udsatterådet har derefter til opgave at komme med et forslag til sammensætning af 
Udsatterådets medlemmer. Når forslaget er klart, sendes det til endelig godkendelse i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget.

Udsatterådet består af seks til 10 medlemmer, hvoraf det ene medlem skal være en kommunal 
ledelsesrepræsentant og der vælges en næstformand på det konstituerende møde. 

Forslag til medlemmer: 
Medlemsrepræsentanterne findes blandt lokale interesseorganisationer, foreninger, frivillige foreninger, 
ildsjæle, enkeltstående personer og regionale eller statslige funktioner.

Forslag til rekrutteringsområder 
Eksempler på medlemsrepræsentanter: 

 Foreninger eller trossamfund som beskæftiger sig med udsatte grupper. Det kan eksempelvis være: 
 SIND
 Frivilligcenter Fredericia
 Solstrålen
 Røde kors
 Kirkens Korshær

 Lokale boligforeninger, hvor der eksempelvis er tilknyttet en social viceværtfunktion
 Det lokale politi
 En lokal praktiserende læge
 Brugerforeninger
 Krisecentre
 Headspace
 Andre

Den kommunale ledelsesrepræsentant deltager i Udsatterådet som rådgiver og samarbejdspartner. 
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Rådets virksomhed - mødeform og mødehyppighed 

Møde med social- og Beskæftigelse
Udsatterådet mødes en gang årligt med Social- og Beskæftigelsesudvalget. Mødet finder sted i første 
kvartal og ligger i forlængelse af udvalgsmødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget. Her giver udsatterådet 
en tilbagemelding på udsatterådets aktiviteter, med fokus på Udsatterådets erfaringer, resultater og 
interaktion med borgere og fagafdelinger.

Formandskabet afholder kvartalsvise møder med Koncerndirektøren for Social og Beskæftigelse og 
formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget. Målet med møderne er at holde udsatterådet opdateret 
på de politiske dagsordenspunkter og de beslutninger, der kommer heraf, samt at understøtte 
videnformidling mellem udsatterådet og Fredericia Kommunes koncernområder. 

Møde i Udsatterådet
Udsatterådet mødes 6-8 gange årligt jf. vedtægterne. De lokale politiske dagsordenspunkter indgår som 
fast dagsordenspunkt på møderne. 

Anden mødeaktivitet
Udsatterådet arbejder for videndelingen mellem Rådet og Fredericia Kommune. Derudover er Udsatterådet 
initiativtager til lokale aktiviteter for målgruppen. Det kan eksempelvis være: 

 Aktiviteter som fællesspisning, frivilligfest eller julefrokost for udsatte.
 Mødedeltagelse med koncernområder I Fredericia Kommune. Fokus er på videndeling, sparring og 

erfaringsudveksling.
 Deltagelse i lokale arrangementer eksempelvis iværksat af Fredericia Kommune.
 Udsatterådet inviterer til eller deltager i lokale arrangementer, hvor udsatte borgere i Fredericia 

Kommune eller fagpersonalet har mulighed for at møde Udsatterådets medlemmer
 Mødes med lokale ildsjæle og formelle/ uformelle interessegrupper
 Støtter i videst muligt omfang op om aktiviteter i Strategi for Udsathed, både ift. synlighed, 

samarbejde, videndeling, formidling m.m. 

Betjening af Udsatterådet
Staben Sundhed og Velfærdsinnovation betjener Udsatterådet. 
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