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Kommissorium for Psykiatrirådet i Ballerup Kom-
mune

Efter kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4, kan Kommunalbestyrelsen nedsætte 
særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende 
eller rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller de 
stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensæt-
ning og fastsætter regler for deres virksomhed. 

Adgangen til at nedsætte særlige udvalg bruges navnlig i tilfælde, hvor Kommunal-
bestyrelsen ønsker, at sagkyndige eller borgere inddrages i udvalgsbehandlingen af 
en bestemt sag, eller hvor der ønskes repræsentation af interesser, som ellers ikke 
er repræsenteret i det kommunale styre. Udvalgets funktion er af forberedende el-
ler rådgivende karakter og har til formål at kvalificere grundlaget for politikudvikling 
og senere politiske beslutningsprocesser i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget 
og/eller de stående udvalg. 

I forbindelse med udvalgets nedsættelse, tages der stilling til dets funktionsperiode. 
Funktionsperiodens længde afhænger af opgavens omfang/karakter og kan variere 
fra udvalg til udvalg. Udvalget bortfalder automatisk, når funktionsperioden udlø-
ber, eller når Kommunalbestyrelsen beslutter at nedlægge det. 

I forbindelse med udvalgets nedsættelse tages der stilling til, hvor sekretariatsbe-
tjeningen for udvalget skal ligge. Det center eller sekretariat, der har sekretærfunk-
tionen for udvalget, indkalder til møderne i udvalget og udarbejder referater af de 
afholdte møder.

Som udgangspunkt er dagsordenerne for og referaterne af udvalgets møder ikke 
offentlige, men dette afgøres konkret i forhold til udvalgets formål og kan variere 
fra udvalg til udvalg.  

I forbindelse med udvalgets nedsættelse tages der stilling til udvalgets økonomiske 
ramme. De økonomiske ressourcer, der afsættes til udvalgets virke, findes inden 
for rammen for det politiske udvalg, som det midlertidige udvalg refererer til. 

BALLERUP KOMMUNE
  

Dato:22. august 2018 

Sagsid: 00.22.04-P24-10-18



2

§ 1 Udvalgets navn
Psykiatrirådet i Ballerup Kommune. I daglig tale Psykiatrirådet.

§ 2 Formål
Formålet med psykiatrirådet er at styrke og kvalificere dialogen om psykiatriens ud-
vikling og samarbejdet herom i Ballerup Kommune. Psykiatrirådet skal understøtte 
behandlingen af lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med en 
psykisk sygdom – herunder også spørgsmål, der vedrører mental sundhed i bredere 
forstand.

§ 3 Udvalgets kompetencer og opgaver
Psykiatrirådet har hørings- og udtaleret.

Psykiatrirådet skal høres i sager, som har betydning for mennesker med en psykisk 
sygdom.

Psykiatrirådet refererer til Social og Sundhedsudvalget og har følgende opgaver: 

 Rådgive Kommunalbestyrelsen i psykiatripolitiske spørgsmål. 

 Behandle lokalpolitiske spørgsmål, der har betydning for mennesker med en 
psykisk sygdom.

 Være et dialogforum, hvor rammerne for psykiatripolitik og udmøntningen af 
psykiatripolitikken drøftes.

 Indgå i samarbejde omkring udarbejdelse af Sundhedsaftaler mellem kom-
munen og Region Hovedstaden.

 Medvirke til dialog og formidling, således at centrale temaer og problemstil-
linger vedrørende psykiatri og mental sundhed bliver udbredt til og synlig-
gjort for politikere, borgere og øvrige aktører.

 Holde sig orienteret om behov og ønsker for målgruppen samt udvikling og 
initiativer inden for det psykiatriske område generelt.

 Psykiatrirådet har et formaliseret samarbejde med Handicaprådet og desu-
den afholder de to råd årligt to dialogmøder.

§ 4 Funktionsperiode
Psykiatrirådets funktionsperiode er fra den 1. juni 2018 til den 31. december 2021.
Senest i forbindelse med begyndelsen af en ny kommunal valgperiode tager Kom-
munalbestyrelsen stilling til rådets fortsættelse. 

§ 5 Sammensætning
Psykiatrirådet består af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kom-
mune, foreninger/organisationer inden for psykiatriområdet, behandlingspsykiatri-
en, boligforeninger samt borgerrepræsentanter, der har eller har haft egne erfarin-
ger med psykisk sygdom.
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Psykiatrirådes sammensætning skal sikre en bred, lokal repræsentation af relevante 
interessenter, kompetencer og viden i forhold til rådets formål. Herunder sikre at 
både det børne-, ungdoms- og voksenpsykiatriske område tilgodeses i rådets arbej-
de samt sikre en kobling til Handicaprådet.

Psykiatrirådet består af 12 medlemmer og er sammensat på følgende måde:

 5 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
 1 medlem fra Bedre Psykiatri
 1 medlem fra SIND
 1 medlem fra Landsforeningen Autisme 
 1 medlem fra Psykiatrisk Center Ballerup
 1 medlem fra Boligforeninger i Ballerup Kommune
 2 borgerrepræsentanter med psykisk sygdom 

Der vælges en personlig stedfortræder for de af Kommunalbestyrelsen valgte med-
lemmer.

Der kan vælges op til 7 stedfortrædere som repræsenterer det psykiatriske område 
i en rækkefølge fra 1 og op til 7. Stedfortræderne indkaldes, hvis der er afbud til 
møder.

Psykiatrirådets medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra 
organisationerne. Dog udpeges de to borgerrepræsentanter af Kommunalbestyrel-
sen efter indstilling fra handicap- og psykiatriområdet. 

§ 6 Formand og næstformand
Psykiatrirådet vælger sin formand og næstformand blandt medlemmerne af rådet. 
Psykiatrirådets formand vælges blandt de medlemmer, der ikke sidder i Kommunal-
bestyrelsen. 

I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til henholdsvis formands- og næst-
formandsposten trækkes der lod.

§ 7 Mødeafvikling og dagsorden
Psykiatrirådet afholder seks møder årligt, med mulighed for yderligere møder efter 
behov. Dog maksimalt 10 møder årligt.

Dagsordner skal være offentlig tilgængelige på Ballerup Kommunes hjemmeside i 
lighed med andre råd. 

Psykiatrirådet fastsætter derudover selv sin forretningsorden, som skal angive reg-
ler for dagsordenfastsættelse, regler for indkaldelse og øvrige regler for Psykiatrirå-
dets arbejdsform. 

Forretningsorden fastsættes på første møde i Psykiatrirådet.

§ 8 Mødereferat
Referatet af Psykiatrirådets møder udarbejdes af sekretæren og godkendes af rå-
det. 

Mødereferaterne er offentlige.
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§ 9 Indstillinger 
Psykiatrirådet kan ikke træffe beslutninger, der er bindende for det politiske udvalg, 
det refererer til, men medvirker til politikudvikling ved sin rådgivende funktion. 
Omfanget af rådets beslutningsrum er afgrænset under § 2 om formålet.

Psykiatrirådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder 
personalesager eller konkrete klagesager.

§ 10 Sekretariatsbetjening
Sekretariatsbetjeningen håndteres af Center for Social og Sundhed.

§ 11 Økonomi 
Psykiatrirådets økonomi sikres gennem årlige bevillinger fra Ballerup Kommune ef-
ter godkendt budget. 

Psykiatrirådets budget kan anvendes til mødeafvikling og aktiviteter inden for rå-
dets funktionsperiode og med henblik på realisering af rådets formål. 

§ 12 Diæter
Der ydes ikke diæter for deltagelse i psykiatrirådets møder.

§ 13 Ændring af kommissorium 
Kommissoriet kan ændres af Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune.

Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den XX. XX. XXXX

Jesper Würtzen Eik Møller
Borgmester kommunaldirektør


