Forretningsorden for Rådet for Socialt Udsatte
i Slagelse Kommune
Valg af formand og næstformand
§ 1.
Rådet for Socialt Udsatte vælger af sin midte en formand og en næstformand. Rådet vælger først en
formand, dernæst en næstformand.
Stk. 2. Vælges formanden for rådet blandt de kommunalt udpegede repræsentanter eller den politisk
udpegede repræsentant, vælges næstformanden blandt organisationerne eller borgerrepræsentanterne
og omvendt.
Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til hhv. formands- og næstformandsposten,
afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 4. Formanden og næstformanden udgør et formandskab

Rådets mødeafvikling m.v.
§ 2.
Handicap og Socialpsykiatri udvalget sikrer, at der senest en måned efter kommunalvalget rettes
henvendelse til organisationer m.m. jf. vedtægternes § 4. Stk. 2., om udpegning af repræsentanter til
Rådet for Socialt Udsatte.
Stk.1. Handicap og Socialpsykiatri udvalget tager initiativ til indkaldelse af det første møde efter
kommunalvalget.

§ 3.
Rådet for Socialt Udsatte afholder møde efter behov, dog mindst 4 gange årligt
1. Rådets møder ledes af formanden. I dennes fravær ledes møderne af næstformanden. Hvis begge
er fraværende ledes møderne af den person, som rådet enes om ved stemmeflertal
2. Rådets møder er ikke offentlige
3. Rådet kan når forholdene taler herfor, bemyndige formandskabet til at afgive svar på rådets
vegne.
4. Rådet kan på eget initiativ rette henvendelse til såvel Byrådet, fagudvalg, som enhver kommunal
myndighed med forespørgsler og forslag.
5. Rådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til belysning af særlige problemstillinger.
6. Rådsmøderne planlægges, så der i videst muligt omfang tages hensyn til medlemmernes ønsker.
7. Rådets møder fastlægges så vidt muligt for et år af gangen.
Stk. 2. Formandskabet udarbejder med sekretariatsbistand fra Center for Handicap, Socialpsykiatri &
Misbrug forslag til dagsorden til næstkommende møde. For at mødet kan være gyldigt indkaldt skal
dagsordenen være ude mindst 7. dage før mødet. Dagsorden og beslutningsreferat fra mødet
offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Stk. 3. En sag der ikke har været optaget på dagsordnen, kan ved mødets begyndelse optages, hvis 2/3
del af rådet er enige om, at emnet skal behandles.
Stk. 4. Rådets beslutninger indføres i et beslutningsreferat, som oplæses ved mødets afslutning.
Beslutningsreferatet underskrives af medlemmerne.
Stk. 5. Rådet for Socialt Udsatte er et dialogforum, hvorfor der som udgangspunkt arbejdes ud fra
princippet om at beslutninger træffes i enighed.
Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.
Er der behov for at træffe beslutninger ved afstemning, træffes beslutning ved almindelig stemmeflertal.
Ved stemmelighed er det mødelederens stemme, der er afgørende. Et hvert medlem kan få sin opfattelse
tilført en beslutning.
Stk. 6. Rådet kan indkaldes på initiativ af formanden, og skal indkaldes af formanden, hvis mindst 1/3 af
rådets medlemmer kræver det.

Tavshedspligt og inhabilitet
§ 4.
Medlemmer af Rådet for Socialt Udsatte samt personer som deltager i møderne er omfattet af
Forvaltningslovens regler om inhabilitet og har tavshedspligt efter lovens almindelige regler om dette.
Stk.2. Et medlem som ved, at reglerne om inhabilitet kan være gældende for vedkommende, skal selv
give rådet besked, inden sagen behandles.

Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 5.
Forretningsordenen kan ændres, hvis 2/3 af rådet kan tilslutte sig ændringsforslaget.
Forretningsordenen er behandlet på Rådet for Socialt Udsattes møde d. 20. juni 2011, og er endelig
vedtaget på rådets møde d. 17. august 2011.

