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Dialogforum for socialt udsatte 

I det følgende beskrives et forslag til ”Dialogforum for socialt udsatte”. Beskrivelsen af 

dialogforummet tager afsæt i dets interesseområde, sammensætning og udpegning, arbejdsform samt 

kobling til det politiske niveau. 

 

Interesseområde 

Dialogforummets interesseområde vil være centreret om socialt udsatte borgere. Det skal således 

være et forum, der nedsættes med henblik på at kunne bidrage til en kvalificering af den samlede 

kommunale indsats på området for socialt udsatte.  

 

Dialogforum for socialt udsatte skal være de socialt udsatte gruppers talerør, der kan sikre indflydelse 

og medbestemmelse i Norddjurs Kommune. Dialogforummet kan tage spørgsmål op af generel 

karakter og komme med forslag til politiske og administrative initiativer. Dialogforummet skal derved 

medvirke til at sikre, at Norddjurs Kommunes indsats på området for socialt udsatte dækker 

målgruppens behov og opfanger de særlige hensyn, der skal tages til målgruppen.   

 

Målgruppen, som dialogforum for social udsatte omfatter, er borgere, der befinder sig i en udsat 

livssituation, der f.eks. skyldes hjemløshed, stof- og alkoholsmisbrug, sindslidelse, prostitution, 

fattigdom eller vold. Dialogforummet skal have særligt fokus på de grupper blandt udsatte, der er 

særlig sårbare eller hvortil der kan være tilknyttet særlige problemstillinger. 

 

Dialogforum for socialt udsatte vil beskæftige sig med emner og temaer på et overordnet plan, der 

vedrører større enkeltområder og/eller flere dele af den kommunale organisation.  

 

Dialogforummets rolle skal bl.a. være at give input til det politiske arbejde i forhold til de overordnede 

politikker og strategier for området for socialt udsatte. Derudover skal dialogforummet også af egen 

drift kunne tage overordnede emner eller problemstillinger op. 
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Sammensætning og udpegning 

Dialogforum for socialt udsatte består af i alt 11 medlemmer med særlig viden om eller interesse for 

området for socialt udsatte. Dialogforummet skal fagligt rumme viden inden for områder som f.eks. 

hjemløse, stofmisbrugere, alkoholikere, sindslidende og udsatte unge. 

 

Medlemmerne sammensættes som følger: 

 

 Et medlem samt en suppleant fra de almene boligforeninger i Norddjurs Kommune udpeges 

af kommunalbestyrelsen 

 Et medlem samt en suppleant fra de faglige organisationer udpeges af kommunalbestyrelsen 

 Et medlem samt en suppleant fra de praktiserende læger i Norddjurs Kommune 

 Et medlem samt en suppleant udpeges af Norddjurs Provsti  

 To medlemmer med særlig praktisk og/eller faglig indsigt i området samt en suppleant 

udpeges af kommunalbestyrelsen 

 Et medlem samt en suppleant fra Norddjurs Kommunes misbrugscenter udpeges af 

kommunalbestyrelsen 

 Et medlem samt en suppleant fra UngNorddjurs udpeges af kommunalbestyrelsen 

 To medlemmer samt to suppleanter fra foreninger inden for det sociale område udpeges af 

kommunalbestyrelsen 

 Ét medlem af kommunalbestyrelsen. 

 
Medlemmerne udpeges/vælges for en to-årig periode. Medlemmet af kommunalbestyrelsen udpeges 

for en fire-årig periode.  

 

Dialogforum for socialt udsatte udpeger selv en formand og næstformand for en to-årig periode. 

 

Arbejdsform 

Dialogforum for socialt udsatte holder halvårlige møder. Derudover afholdes et årligt dialogmøde 

med repræsentanter for de politiske partier i kommunalbestyrelsen.  
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Sekretariatsbetjening og kobling til det politiske niveau 

Dialogforum for socialt udsatte sekretariatsbetjenes af velfærdssekretariatet, men vil kunne drøfte og 

rådgive i sager fra alle politiske udvalg. 

 

Dagsorden til møder i dialogforum for socialt udsatte udarbejdes i fællesskab af 

formand/næstformand og velfærdssekretariatet. 


