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Vedtægter 

for 

Center for Selvmordsforskning 

 

Institutionens navn og hjemsted 

§ 1 

Stk. 1. Institutionens navn er Center for Selvmordsforskning. 

Stk. 2. Center for Selvmordsforskning er en selvejende institution under Social- 

                        og Ældreministeriet. Centret har hjemsted i Odense Kommune. 

                        Centret er landsdækkende inden for sit virkefelt. 

 

Formål og opgaver 

§ 2 

Stk. 1. Center for Selvmordsforsknings formål er 

• at forske i belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd og 

anden selvskadende adfærd  

• at føre to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg og Register 

for Selvmord for at bidrage med viden om selvmordsadfærd 

• at samle, koordinere og formidle kvantitativ og kvalitativ viden om 

selvmords- og selvskadende adfærd og forebyggelse med henblik på at 

anvende denne viden i indsatsen for at forebygge selvmordsadfærd 

• at bidrage med viden, der kan danne grundlag for undervisning og 

uddannelse af de personalegrupper, der til daglig arbejder blandt de 

grupper, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj 

• at foreslå indsatsområder i det forebyggende arbejde. 

 

Stk. 2. Institutionens forsknings og vidensformidling er rettet mod offentlige  

                        myndigheder og institutioner såvel som private organisationer og 

                        privatpersoner. 

Stk. 3. Center for Selvmordsforskning udøver sin virksomhed efter stk. 1 alene 

                        eller i samarbejde med andre nationale og internationale miljøer. 
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Bestyrelsen 

§ 3 

Stk. 1. Bestyrelsen beskikkes af Socialstyrelsen og består af 7 medlemmer. 

Bestyrelsen sammensættes således:                    

• 1 medlem udpeges efter indstilling fra Kommunernes Landsforening 

• 1 medlem udpeges efter indstilling fra Danske Regioner 

• 1 medlem udpeges efter indstilling fra Syddansk Universitet 

• 1 medlem udpeges efter indstilling fra medarbejderne ved Center for 

Selvmordsforskning 

• Efter indstilling fra den siddende bestyrelse udpeges 3 medlemmer   

 

Bestyrelsens formand godkendes af Socialstyrelsen efter indstilling fra  

bestyrelsen 

                         

Stk. 2. Bestyrelsen beskikkes af Socialstyrelsen for en 4-årig periode, som følger 

den kommunale valgperiode. Ved hver beskikkelsesperiode fungerer den 

siddende bestyrelse, indtil nye medlemmer er udpeget. Medlemmer kan 

genbeskikkes. Ved vakance beskikkes et nyt medlem i henhold til stk. 1. 

Stk. 3. Det er bestyrelsens opgave at sikre: 

• at Center for Selvmordsforskning lever op til sit formål 

• at bevillinger og indgåede aftaler overholdes 

• at der aflægges en retvisende årsrapport   

• at Center for Selvmordsforskning har en velfungerende daglig 

ledelse 

• at tilrettelæggelse af administrationen og økonomistyringen er 

forsvarlig og på en hensigtsmæssig måde fremmer en effektiv 

økonomisk forvaltning 

• at statslige regler og overenskomster overholdes. 

Stk. 4. Bestyrelsen holder møder så ofte, det skønnes påkrævet, dog mindst fire 

                        gange om året. 

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Heri fastsættes rammer  

                        om valg af næstformand, om ordinær mødevirksomhed, om indkaldelse 

                        til ekstraordinære møder, varsler for lovligt indkaldte møder, 

 formandens rolle, beslutningsdygtighed samt håndtering af inhabilitet. 

                        Formanden kan træffe beslutning om indkaldelse til møde med kortere 

                        varsel, når særlige omstændigheder foreligger. Bestyrelsen er ansvarlig 

 for, at der foreligger en opdateret forretningsorden.  
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Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og tre øvrige med-  

                        lemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af  

                        stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende og i dennes fravær  

 næstformandens. 

Stk. 7. Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsens forhandlinger. 

Stk. 8. Center for Selvmordsforsknings daglige leder deltager uden stemmeret i 

                        bestyrelsens møder. 

 

Institutionens ledelse 

§ 4 

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen under hensyn- 

                        tagen til institutionens formål.  

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter en leder, der varetager den daglige ledelse. 

Ansættelse og evt. uansøgt afskedigelse af institutionens leder kræver 

Socialstyrelsens forudgående godkendelse.  

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om de overordnede rammer for Center for  

Selvmordsforsknings aktiviteter og budget. Der udarbejdes årlige 

målplaner for Center for Selvmordsforskning og bestyrelsesformanden 

underskriver målplanen. Bestyrelsen vedtager, på grundlag af et forslag 

udarbejdet af Center for Selvmordsforsknings daglige leder, det årlige 

budget for institutionen. Budgettet skal foreligge vedtaget senest i 15. 

november forud for det år, hvor dette skal gælde. Budget og målplan 

godkendes af Socialstyrelsen. 

Stk. 4. Center for Selvmordforskning aflægger årligt årsrapport efter retnings- 

linjer givet af Socialstyrelsen. Årsrapporten skal dokumentere, at Center 

for Selvmordsforsknings bevilling er anvendt i overensstemmelse med 

forudsætningerne, og at de tilsigtede resultater er opnået. Det påhviler 

bestyrelsen at sikre, at Center for Selvmordsforskning foretager de 

nødvendige registreringer til årsrapportens aflæggelse. Årsrapporten 

udarbejdes af Center for Selvmordforsknings leder og den reviderede 

årsrapport godkendes af bestyrelsen ved dennes underskrift. 

Årsrapporten indsendes til Socialstyrelsen. 

Stk. 5. Center for Selvmordforsknings daglige leder har ansvaret for, at 

aktiviteterne er i overensstemmelse med gældende målplan og budget. 

Lederen skal sikre, at driften er effektiv, herunder at der sker en løbende 

resultatopfølgning, og at forvaltningen i øvrigt er i overensstemmelse 

med gældende statslige regler. Socialstyrelsen udarbejder en 
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administrationsinstruks for Center for Selvmordsforskning. Det er 

lederens ansvar, at administrationsinstruksens regler og retningslinjer 

følges. Det påhviler Center for Selvmordsforsknings leder at søge råd og 

vejledning hos Socialstyrelsen om institutionens drift, såfremt der opstår 

tvivl om gældende regler.  

 

Stk. 6. Center for Selvmordsforsknings daglige leder ansætter og afskediger 

                        personalet. Personalesager, der kan føre til uansøgt afskedigelse, skal 

                        altid, forinden der tages skridt til iværksættelse af foranstaltninger,  

                        forelægges Socialstyrelsen. 

 

Tilsynsforhold mv. 

§ 5 

Stk. 1. Centret skal følge gældende statslige regler. Center for Selvmordsforskning  

                        kan modtage tilskud og oppebære indtægter. 

Stk. 2.  Socialstyrelsen fører tilsyn med Center for Selvmordsforskning. Tilsynet 

omfatter kontrol af, at:  

• Center for Selvmordsforsknings virksomhed er i overensstemmelse 

med formålet 

• Center for Selvmordsforsknings overordnede formål i tilstrækkeligt 

omfang omsættes til operationelle arbejdsplaner med relevante mål og 

resultatkrav  

• Center for Selvmordsforsknings rapportering dokumenterer, at de 

tilsigtede resultater opnås 

• Center for Selvmordsforskning forvalter effektivt og i 

overensstemmelse med statslige regler. 

 

 

 

Regnskab og revision 

§ 6 

Stk. 1. Center for Selvmordsforsknings regnskabsår er finansåret. Regnskabet 

                        føres i  overensstemmelse med statens regnskabsregler samt retnings- 

                        linjer fastsat af Socialstyrelsen.  
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Stk. 2. Center for Selvmordsforsknings regnskab revideres af Rigsrevisionen. 

                        Center for Selvmordsforskning er omfattet af Rigsrevisorlovens § 2. I 

                        henhold til Rigsrevisorlovens § 9 er der indgået aftale mellem rigsrevisor  

                        og Social- og Ældreministeriet om intern revision af Center for  

                        Selvmordsforskning. Bestyrelsen udpeger en statsautoriseret eller 

                        registreret revisor til intern revision. 

Stk. 3. Revisionen foretages på grundlag af Rigsrevisorloven samt § 9-aftalen om 

den interne revision ved mindre, selvejende institutioner under 

Socialstyrelsen.       

 

 

Vedtægtsændringer 

§ 7 

Stk. 1. Ændringer af vedtægter sendes til Socialstyrelsens orientering. Beslutning 

om ændringer af vedtægter kan kun træffes, når hele bestyrelsen er til 

stede. Hvis dette ikke er tilfældet, træffes beslutningen på to på hinanden 

følgende møder. Beslutningen kan også ske ved skriftlig afstemning. 

 

 

Opløsning 

§ 8 

Stk. 1. Institutionen kan alene nedlægges af Social- og Ældreministeriet. I  

                        tilfælde af nedlæggelse træffer Social- og Ældreministeriet bestem- 

                        melse om, hvorledes der skal forholdes med institutionens eventuelle  

                        formue. 

 

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser 

§ 9 

Stk. 1. Vedtægterne træder i kraft pr. 1. maj 2022, efter at de er vedtaget af  

                        bestyrelsen og godkendt af Socialstyrelsen. 
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Således vedtaget skriftligt af bestyrelsen i september 2022. 

 

 

  

Ole Kamp, bestyrelsesformand 

 

 

 

 

  


