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NOTAT 

Til: Regionsrådets møde den 18. december 2018 – pkt. 12 – Ned-
sættelse af Udsatteråd i Region Hovedstaden 

Region Hovedstadens Udsatteråd og snitflader til det nationale Rådet for Socialt 

Udsatte - Bilag til Regionsrådets møde den 18. december 2018 

Regionsrådet i Region Hovedstaden drøfter på møde 18. december 2018 ned-
sættelse af et Udsatteråd. I den forbindelse redegøres i det følgende kort for, 
hvilke snitflader der kan være mellem et regionalt udsatteråd og det nationale 
Rådet for Socialt Udsatte. 

Region Hovedstadens Udsatteråd 

Formålet med rådet er at sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige be-
hov inddrages i politiske og administrative processer og beslutninger i Region 
Hovedstaden. 

Udsatterådet vil blandt andet kunne deltage på møder i politiske udvalg med 
henblik på dialog om udvalgte emner, ligesom rådet på eget initiativ kan udtale 
sig om sager vedrørende socialt udsatte borgeres forhold.  

Rådet for Socialt Udsatte 

Rådet for Socialt Udsatte er et uafhængigt råd under Børne- og Socialministe-
riet. Rådet består af 8-12 medlemmer, der er udpeget personligt af Børne- og 
socialministeren. 

Det er beskrevet, at Rådet for Socialt Udsatte skal fungere som talerør for soci-
alt udsatte og sikre, at socialt udsattes synspunkter bliver hørt i den almindelige 
samfundsdebat. 
 
Rådet skal følge den sociale indsats for udsatte borgere, indsamle og formidle 
viden om området og stille forslag til, hvordan indsatsen over for socialt ud-
satte kan blive bedre, herunder i forhold til forebyggelse af sociale problemer 
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samt i forhold til regeringens særlige initiativer over for målgruppen og de so-
ciale 2020-mål. Regeringen kan efter behov rådføre sig med Rådet for Socialt 
Udsatte. 
 
Snitflader de to råd imellem 

Målgrupperne for henholdsvis Region Hovedstadens Udsatteråd og Rådet for 
Socialt Udsatte forventes at være de samme. Men det følger af udkast til kom-
missorium for Region Hovedstadens Udsatteråd, at det er de problemstillinger 
og opgaver, der varetages i regionalt regi, som regionens Udsatteråd vil skulle 
beskæftige sig med. Dermed vil det regionale Udsatteråd komme til at beskæf-
tige sig med de mere lokale perspektiver på socialt udsatte borgeres forhold, 
hvorimod Rådet for Socialt Udsatte har et mere nationalt perspektiv.  

Der vil i forbindelse med etableringen af Region Hovedstadens Udsatteråd 
være fokus på snitfladerne til Rådet for Socialt Udsatte, herunder på at sikre 
klarhed om de forskellige perspektiver og tage stilling til et eventuelt behov for 
koordination og samarbejde. 
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