
Referat fra møde i Bornholms Udsatteråd 
 

Bornholms Udsatteråd afholdt møde: 

Mandag den 24. oktober 2022 kl. 15.15 – 18.00 Kantinen, Vibegårdsvej 2 i Rønne. 

 

Deltagere:  Torben Kofod Ager, Selina Munch-Petersen, Lonnie Nimb, Anne Grethe Larsen, Mikael Schenk 

og Mona-Lise Jensen. 

 

 

Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Beslutning: Godkendt.  

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Afholdt 26. september 2022 – referatet kan læses her 
 

 Beslutning: Godkendt. 
 

3. Orientering fra Torben og Lene 
 Beslutning:  

Torben orienterede om følgende: 

• Udsatterådet har ingen deltagere ved Landspanelmødet i Odense den 28. oktober 2022 
blandt andet på grund af sygdom. 

 

• En psykiatrisk akutmodtagelse på Bornholm blev drøftet, idet Torben har tilkendegivet 
overfor TV2 Bornholm, at det vil være et godt tilbud til gruppen af udsatte borgere med 
psykisk sygdom. Udsatterådet vil fremsende en skrivelse til regionsrådsmedlemmerne fra 
Bornholm for at sikre, at borgerne på Bornholm bliver ligestillet med resten af 
hovedstadsregionen i forhold til psykiatrisk behandling. Dette drøftes på næste møde. 

 
4. Kommissorium for Bornholms Udsatteråd – Udsatterådet indstiller til Kommunalbestyrelsens 

godkendelse. 
 
Med udgangspunkt i kommissorium for sidste valgperiode har Udsatterådet på deres sidste møde 
drøftet og besluttet følgende ændringer for perioden 2022-2025: 
 

• Målgruppen defineres som borgere over 18 år, der befinder sig i en udsat social 
livssituation. 

• Udsatterådet afholder mindst fire møder årligt. 
 
Kommissorium for perioden 2022-2025 (bilag 1) indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. 
 

 Beslutning: Udsatterådet indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Udsatterådets 
kommissorium for 2022-2025. 
 

5. Udsatterådets medlemmer – Udsatterådet beslutter. 
Udsatterådet sammensættes af 12 medlemmer, som enten arbejder med målgruppen eller har et 
ønske om at gøre en indsat for målgruppen. 
 

https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/udvalg%20og%20r%C3%A5d/Sider/Udsatter%C3%A5det.aspx


Udpeget af Kommunalbestyrelsen: 

• Torben Kofod Ager, formand  

• Karen Lynn Jacobsen 
 

• Lene Rander, formand 

• Ingrid Funch Jørgensen (Bornholms Kvindekrisecenter) 

• Selina Munch-Petersen (ADHD foreningen) 

• Eva Welander (Frelsens hær) 

• Anne Grethe Larsen 

• Asta Kofod (Bornholms Ungeråd) 

• Mikael Schenk (Center for Job, Uddannelse og Rekruttering) 

• Lonnie Nimb (Støttekontaktperson fra Rusmiddelområdet) 

• SIND Bornholm (afventer person) 

• Vacant. 
 

 Beslutning: Herudover blev Mona-Lise Jensen valg til medlem af Udsatterådet. 
 

6. Udsatterådets suppleanter – Udsatterådet beslutter 
 
Ingen. 
 

 Beslutning: Medlemmerne undersøger ”baglandet” og sender eventuelle navne og 
kontaktoplysninger til elise.ipsen@brk.dk  
 

7. Uddannelse- og Beskæftigelsesplan 2023 – Udsatterådet kommenterer. 
 
Kommunalbestyrelsen skal godkende Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2023 senest på 
mødet den 15. december 2022, hvorefter planen offentliggøres primo 2023. 
Uddannelses- og Beskæftigelsesplanen beskriver de indsatsområder som prioriteres særligt i 
2023, hvor der vil være fokus på kvalificeret arbejdskraft.  
 
Bilag 2 Dagsorden fra møde i Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget og Bilag 3 Udkast til 
Uddannelse- og Beskæftigelsesplan 2023. 
 
Udsatterådet drøfter og kommenterer udkast til Uddannelses- og Beskæftigelsesplan 2023 i 
forhold til udsatte borgere med risiko for at miste tilknytning til enten uddannelse eller 
beskæftigelse. 
 

 Beslutning: Udsatterådet finder Uddannelses- og Beskæftigelsesplanen for 2023 interessant med 
mange gode intentioner. Udsatterådet vil dog gerne gøre opmærksom på, at indsatser og tilbud 
skal samtænkes på tværs af myndigheder i kommunen og lægebehandling i forhold til udsatte 
borgere. Udsatterådet anbefaler, at der i højre grad indtænkes en koordinerende sagsbehandler, 
således at udsatte borgere ikke har flere kontaktpersoner.   
Udsatterådet henleder også opmærksomheden på, at planen ikke indeholder beskrivelser af, 
hvordan der arbejdes i forhold til at nå målene. Udsatterådet er interesseret i løbende at blive 
orienteret om, hvordan dette tænkes iværksat. 
For at sikre succes med at udsatte borgere enten kommer i uddannelse og/eller beskæftigelse, 
påpeger Udsatterådet vigtigheden af borgerinddragelse således, at den enkelte borger får ejerskab 
for egen udvikling og at virksomhedspraktikker i højre grad tænkes som ”træningsbane” i forhold 
til mødestabilitet, relationer til kolleger og lære at udføre en konkret opgave. 
 

mailto:elise.ipsen@brk.dk


8. Møderække 2023 – Udsatterådet beslutter. 
 
Forslag til møderække: 

• 30. januar 

• 24. april 

• 31. juli 

• 30. oktober 
 

 Beslutning: 31. juli ændres til den 28. august 2023. Tidspunktet fastsættes til kl. 16.15 til 18.30. 
 

9. Årshjul for Bornholms Udsatteråd – Udsatterådet beslutter. 
Udsatterådet skal med udgangspunkt i de valgte fokusområder / arbejdsgrupper beslutte, hvilke 
temamøder der skal afholdes samt tidspunktet for disse. 
 

1. 30. januar 2023: 
Dialogmøde med Økonomi- og Gældsrådgivningen 
Bisidderkorps / frivillighed 

 
Formandskabet indstiller, at temaerne fastsættes fra møde til møde således, at de er aktuelle. 
 

2. 24. april 2023 
3. 31. juli 2023 
4. 30. oktober 2023 

 
 Beslutning: Dialogmøde med Social- og sundhedsudvalget lægges ind i årshjulet for Udsatterådet. 

Relevante arrangementer skal ligeledes lægges ind i årshjulet.  
 

10. Næste møde – Udsatterådet beslutter 
 
Næste møde er aftalt afholdt den 28. november 2022 kl. 15.15. 
Kantinen på Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne 
 

 Beslutning: Tidspunktet ændres til kl. 16.00. (afbud fra Lonnie) 
 

11. Eventuelt 
 

 Beslutning: Der er usikkerhed om anti-dope ordningen fortsætter idet det ikke længere er en del af 
finansloven. Der vil som erstatning blive oprettet en pulje hvor anti-dope foreningen kan søge 
midler til at fortsætte. Dette vil dog betyde væsentlige forringelser. 
 

 


