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SOCIALUDVALGET

11.  B-sag. Københavns Kommunes fremtidige repræsentation i bestyrelser, udvalg mv. på
Socialudvalgets område (2020-0160962)

Resumé

Socialudvalget skal tage stilling til, hvordan Københavns Kommune i fremtiden skal være
repræsenteret i råd, nævn og institutioner under Socialudvalgets ressort, hvor der er tre lovbestemte
hverv. Herudover anbefaler Socialforvaltningen, at Københavns Kommune fortsat er repræsenteret i
mindst fire ikke lovbestemte hverv. Sagen indgår som led i forvaltningens forberedelse til det
kommende kommunalvalg og den deraf efterfølgende nye samling i Borgerrepræsentationen.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, 

1. at Socialudvalget godkender forvaltningens forslag om kommunal repræsentation i råd, nævn
og institutioner under Socialudvalgets ressort for den kommende valgperiode

Problemstilling

På møde i Borgerrepræsentationen d. 10. oktober 2013 vedtog Borgerrepræsentationen ”Politik for
aktivt ejerskab”. Det fremgår af denne politik, at der i forbindelse med en valgperiodes afslutning skal
tages stilling til Københavns Kommunes fremtidige repræsentation i selskaber, organisationer,
foreninger osv.

Som forberedelse til konstitueringen i 2021 er Borgerrepræsentationens Sekretariat derfor påbegyndt
arbejdet med Københavns Kommunes fremtidige repræsentation i selskaber, organisationer og
institutioner inden for udvalgenes ressortområder.

Socialudvalget skal derfor tage stilling til, hvilke hverv indenfor udvalgets ressort, udvalget fortsat
vurderer relevante. 

Socialforvaltningen har udarbejdet et forslag til repræsentation med udgangspunkt i svar på
følgende spørgsmål:

1. Er der tale om et obligatorisk hverv for Københavns Kommune (lovpligtigt eller lignende)?
2. Varetages der en relevant kommunal opgave eller interesse for Københavns Kommune i

hvervet?
3. Er det forvaltningens vurdering, at det fortsat er relevant for Københavns Kommune at være

repræsenteret i hvervet?
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4. Anbefaling vedrørende udpegning af bestyrelsesmedlemmer i det pågældende hverv (f.eks.
anbefaling om professionel repræsentant besiddende særlige/faglige kvalifikationer; politisk
repræsentant; forbrugerrepræsentant; forvaltningsrepræsentant)

5. Er hvervet placeret i den korrekte forvaltning i Københavns Kommune?

Løsning

Under Socialudvalgets ressort er det i tre hverv lovbestemt, at Københavns Kommune er
repræsenteret.

Herudover anbefaler Socialforvaltningen, at Københavns Kommune fortsat er repræsenteret i mindst
fire ikke lovbestemte hverv.

Lovbestemte hverv

Ved de lovbestemte hverv er det fastsat ved lov, at Københavns Kommune skal være repræsenteret.

De lovbestemte hverv er:

• Børn- og Ungeudvalget efter retssikkerhedslovens § 19 
• Handicaprådet i Københavns Kommune efter retssikkerhedslovens § 37 a
• Instituttet for blinde og svagsynede (IBOS) efter lov om specialundervisning for voksne § 6c,

stk. 1.

I forhold til Københavns Kommunes repræsentation i IBOS, skal det bemærkes, at
Borgerrepræsentationen på mødet d. 24. juni 2020 godkendte, at Socialforvaltningen opstartede en
proces med henblik på, at IBOS omdannes til en selvejende institution. Omdannelsen kræver en
lovændring, og det er på nuværende tidspunkt ikke klart, om og hvornår lovændringen vil træde i
kraft. 

Hvis der sker en lovændring, og omdannelsen af IBOS får betydning for Københavns Kommunes
repræsentation i IBOS, vil Socialforvaltningen forelægge Socialudvalget en ny sag om
repræsentation i IBOS. Sagen vil efterfølgende blive videresendt til Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen.  

Ikke lovbestemte hverv

For så vidt angår de ikke lovbestemte hverv, anbefaler Socialforvaltningen, at Københavns
Kommune fortsat er repræsenteret i følgende fire hverv:

• Tilsynsrådet for Jacob Michaelsens Minde (betingelse for Københavns Kommunes modtagelse
og anvendelse af ejendommen)

• Dialogforum, psykiatriområdet i Københavns Kommune (rådgivende forum, der understøtter
indsatsen på psykiatriområdet)

• Rådet for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune (rådgivende forum, der understøtter
de frivillige indsatser på socialområdet)

• Udsatterådet, Københavns Kommune (rådgivende forum, der understøtter indsatsen på
udsatteområdet)
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Herudover er Københavns Kommune også repræsenteret i bestyrelsen for Herfra og Videre. Herfra
og Videre er en selvejende institution, som understøtter det sociale arbejde blandt udsatte på
Christiania. Repræsentationen følger af Herfra og Videres vedtægter, og den er derfor ikke
lovbestemt. Herfra og Videre er den eneste selvejende institution, som har en kommunal udpeget
repræsentant i bestyrelsen. 

I bilag 1 fremgår yderligere oplysninger om de lovbestemte hverv, samt konkrete begrundelser for
forvaltningens indstilling om evt. fortsat repræsentation i de respektive hverv.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Borgerrepræsentationens Sekretariat har bedt forvaltningerne i Københavns Kommune om inden
fredag d. 9. oktober 2020 at forelægge en indstilling om Københavns Kommunes fremtidige
repræsentation for deres respektive udvalg. Herefter skal indstillingen og beslutningen sendes til
Borgerrepræsentationens Sekretariat med henblik på, at sekretariatet på baggrund af udvalgenes
anbefalinger udarbejder en indstilling til gruppeformandskredsen, Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen om Københavns Kommunes fremtidig repræsentation i selskaber,
organisationer og institutioner.

Mikkel Boje

                                                     / Emil Dyred

Beslutning
Indstillingen blev godkendt sammen med dagsordenen. 

Bilag
Bilag 1. Oversigt over hverv for Københavns Kommunes fremtidige repræsentation i bestyrelser mv.

Side 4



11

BILAG 1. OVERSIGT OVER HVERV FOR
KØBENHAVNS KOMMUNES
FREMTIDIGE REPRÆSENTATION I
BESTYRELSER MV.



 
  

  

Bilag 1. Oversigt over hverv for Københavns Kommunes fremtidige repræsentation i bestyrelser mv.  

 

 

 

Hverv  Organise-

ring 

Opgave Krav om BR-

medlemskab 

Lovbestemt op-

gave 

Relevant 

ressort 

Hvorfor vi sidder 

med der? 

Hvem deltager? 

Børn- og Un-

geudvalget 

Udvalg Børn og Unge-ud-

valget træffer be-

slutning om 

tvangsmæssige 

indgreb efter ser-

viceloven i forhold 

til børn og unge 

under 18 år, f.eks. 

anbringelse af et 

barn eller en ung 

uden for hjemmet. 

2 medlemmer 
skal være med-
lem af Borger-
repræsentatio-
nen.  

 

Lovbestemt efter 

retssikkerhedslo-

vens § 19 

Socialfor-

valtningen 

Forpligtelse efter lo-

ven.  

Varetages efter loven af 
politisk valgte med-
lemmer. 

 

Handicaprå-

det i 

Råd Handicaprådets 

formål er at sætte 

fokus på 

7 medlemmer 
skal være med-
lem af 

Lovbestemt efter 
retssikkerheds- 

lovens § 37 a 

Socialfor-

valtningen 

For at understøtte 
og bidrage til at ud-
vikle tilbuddene til 
mennesker med 

Borgerrepræsentatio-

nen sammensætter rå-

dets medlemmer, der 

16. september 2020 

Sagsnummer 

2020-0160962 

 

Dokumentnummer 

2020-0160962-3 

Ledelsessekretariat 

Socialforvaltningen 

  

Notat 
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Københavns 

Kommune 

handicappolitiske 

problemstillinger. 

Handicaprådet 

skal derfor rådgive 

Københavns Kom-

mune i handicap-

politiske spørgs-

mål og høres ved 

alle initiativer, som 

har betydning for 

københavnere 

med handicap.  

Borgerrepræ-
sentationen.  

 

handicap i Køben-
havns Kommune. 
Det følger desuden 
af Handicaprådets 
forretningsorden, 
der er godkendt af 
Borgerrepræsenta-
tionen. 

består af 7 medlemmer 

af Borgerrepræsentati-

onen efter et hensyn til, 

at flest mulige udvalg 

er repræsenteret i rå-

det. Derudover skal 

Borgerrepræsentatio-

nen godkende de re-

sterende 7 medlem-

mer, som Danske Han-

dicaporganisationer 

indstiller til pladserne 

fra deres medlemsor-

ganisationer. Her tages 

der også hensyn til, at 

der skal være en bred 

vifte af handicaporga-

nisationer repræsente-

ret. 
Instituttet for 
blinde og 
svagsynede 

(IBOS) 

Bestyrelse IBOS er et natio-

nalt kompetence- 

og rehabiliterings-

center for blinde 

og svagsynede. 

IBOS yder herud-

over specialråd-

givning om syn for 

Nej  Lovbestemt op-

gave efter lov om 

specialundervis-

ning for voksne § 

5, stk. 4.  

IBOS varetager 

bl.a. den pligt KK 

har til at have et 

landsdækkende 

Socialfor-

valtningen 

Bestyrelsen skal ef-

ter lov om special-

undervisning for 

voksne § 6c, stk. 1 

have to medlemmer 

udpeget af kommu-

nalbestyrelsen. Det 

ene af disse udpe-

ges af Københavns 
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borgere, fagfolk 

og pårørende. 

tilbud om under-

visning af blinde 

og svagtseende.  

Kommunes Borger-

repræsentation og 

det andet udpeges 

af Hovedstadsregio-

nen, jf. IBOS´s ved-

tægter § 2, jf. lov om 

specialundervisning 

for voksne § 6c, stk. 

8.  

  
Københavns Kom-
mune er driftsherre 
for tilbuddet. 

Tilsynsrådet 

for Jacob Mi-

chaelsens 

Minde 

Råd  Børnehjemmet Ja-

cob Michaelsens 

Minde er stiftet i 

1920 af direktør 

Ernst Michaelsen 

til minde om Ernst 

Michaelsens far, 

grosserer Jacob 

Michaelsen. Jacob 

Michaelsens 

Minde drives i dag 

af Københavns 

Kommune, som et 

tilbud til unge 

med psykiske li-

delser. 

Overborgme-

steren er født 

medlem af til-

synsrådet, men 

overborgme-

steren har mu-

lighed for at 

uddelegere sin 

deltagelse til et 

medlem af Bor-

gerrepræsenta-

tionen, hvilket 

er tilfældet i 

dag. Borgerre-

præsentationen 

udpeger 

Ikke lovbestemt, 

men efter § 6 i til-

synsrådets fundats 

skal Borgerrepræ-

sentationen ud-

pege et medlem til 

tilsynsrådet.  

Socialfor-

valtningen 

For at efterleve be-
tingelserne for 
Kommunens mod-
tagelse af ejendom-
men. 

 

Varetages efter tilsyns-

rådets fundats af poli-

tisk valgte medlem-

mer.  

 

Der er praksis for, at 

Socialborgmesteren 

deltager på møderne. 
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derudover 1 

medlem, som 

ikke må være 

ansat i Social-

forvaltningen. 

Dialogforum, 

socialpsyki-

atriområdet i 

Københavns 

Kommune 

Råd  Dialogforum fun-

gerer som et råd-

givende og debat-

skabende forum, 

som kan anbefale 

tiltag og rådgive 

beslutningsta-

gerne vedrørende 

det socialpsykiatri-

ske område samt 

selv tage initiativ til 

henvendelser, de-

batindlæg og ar-

rangementer på 

området. 

Nej  Ikke lovbestemt, 

men kommunen 

kan efter servicelo-

vens § 16, stk. 2 

nedsætte råd, der 

kan rådgive kom-

munen vedr. tilret-

telæggelsen af 

indsatsen. 

Socialfor-

valtningen 

For at lytte til bru-
gere og pårørende i 
psykiatrien og un-
derstøtte udviklin-
gen af tilbud og ind-
satser til målgrup-
pen af borgere med 
psykiske vanske-
ligheder. 

Borgerrepræsentatio-

nen fastsætter rådets 

forretningsorden, jf. 

servicelovens § 16, stk. 

2. Det følger af Dialog-

forums vedtægter, at 

medlemmerne af rådet 

er bruger- og pårøren-

derepræsentanter fra 

de socialpsykiatriske 

centerråd samt repræ-

sentanter fra relevante 

organisationer. Der er 

mulighed for at vælge 

en formand/kvinde 

udenfor kredsen.   
Rådet sekretariatsbe-
tjenes af Socialforvalt-
ningen. 

Rådet for fri-

villigt socialt 

arbejde i Kø-

benhavns 

Kommune 

Råd Rådets formål er at 

være talerør for de 

frivillige indsatser 

på socialområdet 

samt være et 

Nej Ikke lovbestemt, 

men kommunen 

kan efter servicelo-

vens § 16, stk. 2 

nedsætte råd, der 

Socialfor-

valtningen 

For at understøtte 
og bidrage til at ud-
vikle det frivillige  
sociale arbejde i  

Københavns kom-

mune. 

Borgerrepræsentatio-
nen fastsætter rådets 
vedtægter, jf. servicelo-
vens § 16, stk. 2. Det 
følger af Frivilligrådets 
vedtægter, at rådets 
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rådgivende forum, 

som kan anbefale 

tiltag og rådgive 

beslutningsta-

gerne vedrørende 

frivillighedsområ-

det.   

kan rådgive kom-

munen vedr. tilret-

telæggelsen af 

indsatsen.    

medlemmer er aktører 
fra frivilligområdet 
med særlig vægtning 
af den sociale indsats. 

Rådet sekretariatsbe-

tjenes af Socialforvalt-

ning. 

Udsatterådet, 

Københavns 

Kommune 

Råd Udsatterådets for-
mål er at være ta-
lerør for udsatte 
borgere i Køben-
havn. Rådet tager 
problemstillinger 
op af eget initiativ, 
såvel som på for-
anledning af bor-
gere, forvaltning 
eller politikere. 
Udsatterådet  

rådgiver Køben-

havns Kommune i 

spørgsmål vedr. 

socialt udsatte og 

høres ved de initi-

ativer, som har be-

tydning for socialt 

udsatte københav-

nere. 

Nej. 

 

Ikke lovbestemt, 

men kommunen 

kan efter servicelo-

vens § 16, stk. 2 

nedsætte råd, der 

kan rådgive kom-

munen vedr. tilret-

telæggelsen af 

indsatsen.   

Socialfor-

valtningen 

For at understøtte 
og bidrage til at ud-
vikle tilbuddene til  
socialt 
udsatte i 
Københavns Kom-
mune.    

   

Borgerrepræsentatio-
nen fastsætter rådets 
forretningsorden, jf. 
servicelovens § 16, stk. 
2. Det følger af Udsat-
terådets forretningsor-
den, at medlemmerne 
er fagpersoner og re-
præsentanter fra kom-
munens udsatte grup-
per. 

Rådet sekretariatsbe-

tjenes af Socialforvalt-

ning. 

Herfra og Vi-

dere 

Bestyrelse Formålet med 
Herfra og Videre 
er at drive socialt 

Nej Ikke lovbestemt Socialfor-

valtningen 

Københavns Kom-
mune giver et 
driftstilskud til 

Der sidder en kommu-
nal udpeget repræsen-
tant og en suppleant 
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og sundhedsmæs-
sigt arbejde i Chri-
stiania. Herudover 
virker Herfra og vi-
dere som konsu-
lenter for sociale 
myndigheder og 
institutioner m.fl. 
vedrørende de 
særlige forhold på 
Christiania. 

Herfra og Videre, og 
har været repræsen-
teret i bestyrelsen 
siden 2013.  

fra Københavns Kom-
mune. Suppleanten er 
dog ikke politisk udpe-
get, da kommunen 
først fra 2013 begyndte 
at udpege repræsen-
tanterne politisk. 
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