
Referat møde i Bornholms Udsatteråd 
 

Bornholms Udsatteråd afholdt møde: 

Mandag den 26. september 2022 kl. 15.15 – 18.00 i Mødelokale 1, Vibegårdsvej 2 i Rønne. 

 

Deltagere:  Ingrid Funch Jørgensen, Selina Munch-Petersen, Lonnie Nimb, Anne Grethe Larsen, Eva 

Welander, Dina Skjold Birkbak, Rikke Marie Christensen, Mikael Schenk, Lene Rander og Torben Kofod 

Ager. 

 

 

Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Beslutning: Godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Afholdt 22. august 2022 – referatet kan læses her 
 

 Beslutning: Godkendt. 
 

3. Besøg fra Rådet for Socialt Udsatte – orientering. 
 
Helena Holm fra Rådet for Socialt Udsatte deltager med gode råd og sparring omkring, hvordan et 
velfungerende udsatteråd kan hjælpe med at sikre, at socialt udsatte mennesker bliver hørt i den 
lokalpolitiske debat og får mulighed for at bidrage med input til udvikling af lokale tilbud og 
indsatser.  
 
Varighed ca. 45 min. 
 

 Beslutning: Udsatterådet ønsker fremover at søge information og inspiration til deres arbejde ved 
at komme rundt på besøg de steder, hvor de udsatte opholder sig. Gerne i forbindelsen med, at 
Udsatterådet afholder ordinære møder. Herudover vil Udsatterådet tage initiativ til, at der 
afholdes dialogmøder med Social- og sundhedsudvalget, Ungerådet og Integrationsrådet, for 
derved at sikre, at målgrupperne bliver hørt.  
 

4. Orientering fra Torben og Lene 
 Beslutning:  Der blev informeret om, at formændene har haft møde med konstitueret 

Kommunaldirektør Trine Dorow. På mødet blev det drøftet, hvilke beføjelser Udsatterådet har og, 
hvordan de bedst kan gøre deres indflydelse gældende.  
 

5. Kommissorium for Bornholms Udsatteråd – Udsatterådet drøfter og beslutter. 
 
Kommissorium for valgperioden 2018-2021 kan læses her 
 
Med udgangspunkt i kommissorium for sidste valgperiode skal udvalget drøfte og beslutte, om  
der skal foretages tilpasninger og/eller ændringer i forhold til et kommissorium for perioden 2022-
2025, der vil blive fremlagt til beslutning på næste ordinære møde i Bornholms Udsatteråd. 
 

 Beslutning: Følgende ændringer til kommissoriet blev besluttet:  

https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/udvalg%20og%20r%C3%A5d/Sider/Udsatter%C3%A5det.aspx
https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/udvalg%20og%20r%C3%A5d/Documents/Udsatter%C3%A5det/Kommissorium%20for%20Bornholms%20Udsatter%C3%A5d%20vedtaget%20april%202020%20i%20Kommunalbestyrelsen.PDF


• Målgruppen for Udsatterådet defineres som borger over 18 år der befinder sig i en udsat 
social livssituation. 

• Udsatterådet skal sammensættes af medlemmer som enten arbejder med målgruppen 
eller har et ønske om, at gøre en indsats for målgruppen.  

• Der skal udpeges suppleanter til Udsatterådet. 

• Udsatterådet ønsker at afholde mindst 4 møder årligt. 
 
Udsatterådet oplever på nuværende tidspunkt stort frafald ved møderne, så med udgangspunkt i 
ovenstående ændringer udsender formændene en mail til alle, som tidligere har tilkendegivet, at 
de ønsker være en medlem af Udsatterådet.  
 
Følgende personer tilkendegav på mødet, at de forsat ønsker at være medlem af Udsatterådet: 
Ingrid Funch Jørgensen, Selina Munch-Petersen, Lonnie Nimb, Anne Grethe Larsen, Eva Welander, 
Rikke Marie Christensen, Mikael Schenk, Lene Rander. 
Udpeget fra Kommunalbestyrelsen: Torben Kofod Ager og Karen Lynn Jacobsen. 
 
Udsatterådet sammensættes ved næste møde. 
 

6.  Arbejdsgrupper – Udsatterådet beslutter. 
 
På møde i Bornholms Udsatteråd den 21. marts 2022 blev det besluttet, at nedsætte fire 
arbejdsgrupper. Udsatterådet skal beslutte om disse fire arbejdsgrupper skal fortsætte, eller om 
der skal foretages tilpasninger i forhold til kommissorium for valgperioden.  
 
Følgende fokusområder/arbejdsgrupper blev besluttet: 
1) Kommunikation.  

a) Synlighed af Udsatterådet, deres målgruppe og opgaver. (muligheder: facebook, Instagram, 
brochuremateriale, egen internetside mfl.) 
b) Viden/oplysninger om muligheder ved kontaktlinjer, væresteder m.m. til de udsatte.  
Arbejdsgruppe: Tovholder – Selina. Herudover: Lene, Connie, Karin, Trine, Bo og Karen. 
 

2) Bolig til udsatte. Boligsituationen blandt de udsatte. 
Arbejdsgruppe: Tovholder - Charlotte. Herudover: Anne-Grethe, Lene, Lonnie og Linda. 
 

3) Bisidderkorps 
Uddannelse af bisiddere (Landskontoret for socialt udsatte afholder kurset, ingen betaling) 
Arbejdsgruppe: Tovholder – Lene og Mona-Lise. Herudover: Torben, Dina, Charlotte. 
 

4) Ensomhed blandt udsatte. Et sted at gå hen for børn og Unge. Hvor søges hjælp. 
Arbejdsgruppe: Tovholder – Asta og Henrik. Herudover: Mona-Lise, Rikke, Dina og Trine. 

 
 Beslutning: Der har ikke været afholdt møde i  arbejdsgruppe 1, 2 og 4, hvorfor gruppen 

nedlægges, og emnerne sættes på listen over arbejdstemaer for Udsatterådet.  Ved næste møde 
ønskes en bruttoliste over arbejdstemaerne, således at Udsatterådet kan drøfte og fastsætte 
tema(er) for det kommende år. Der fastsættes to årlige arbejdstemaer. Alle kan indsende emner til 
arbejdsteam til sekretæren senest mandag den 10. oktober 2022 på mail: elise.ipsen@brk.dk  
 
 

7. Årshjul for Bornholms Udsatteråd – Udsatterådet beslutter. 
 

mailto:elise.ipsen@brk.dk


På møde i Bornholms Udsatteråd den 22. august 2022 blev der aftalt temamøder, hvor 
arbejdsgrupperne er tovholder. 
 
Udsatterådet skal med udgangspunkt i de valgte fokusområder / arbejdsgrupper beslutte, hvilke 
temamøder der skal afholdes samt tidspunktet for disse. 
 

 Beslutning: Udsættes til næste møde.  
 

8. Bisidderkorps – Udsatterådet orienteres. 
 
Lene F. Rander orienterer om det igangværende arbejde og den videre proces samt muligheden 
for et bisidderkursus fra landsforeningen For Socialt Udsatte. 
 

 Beslutning: Der er mulighed for at søge Frivillighed.dk om midler til afholdelse af et 2-dages 
bisidderkursus.  Der åbnes for ansøgninger december 2022. På kurset er der plads til 20 personer. 
Udsatterådet godkendte, at der skulle søges, og ansøgningen sættes til drøftelse på næste møde. 
Lene Rander opfordrer herudover til, at man kontakter hende, hvis man ønsker at indgå i en 
arbejdsgruppe om etablering af et bisidderkorps på Bornholm. 
 

9. Landspanelmøde – Rådet for Socialt Udsatte – Udsatterådet orienteres. 
 
Landspanelmødet afholdes den 28. oktober kl. 11.00 -15.00 i Mødecenter Odense.  
 
Temaet er ikke fastlagt, men det forventes, at erfaringsudveksling mellem de lokale udsatteråd vil 
være et væsentligt programpunkt, ligesom arbejde i mindre grupper vil være det. Temaet og 
programmet kommer i løbet af september. 
 
Tilmelding kan foretages her  
 
Hvem deltager? 
 

 Beslutning: Selina Munch-Petersen, Lonnie Nimb, og Lene Rander deltager. Tovholder: Selina 
Munch-Petersen. 
 

9. Næste møde – Udsatterådet beslutter 
 
Næste møde er aftalt afholdt den 24. oktober 2022 kl. 15.15. 
Kantinen på Vibegård er forhåndsreserveret, men mødet kan afholdes et andet sted. 
 
Udvalget beslutter, hvor mødet skal afholdes. 
 
Herudover er der aftalt møde den 28. november 2022.  
Der er ikke aftalt flere møder i 2022.  
 

 Beslutning: Begge møder fastholdes. Ved næste møde aftales møder for 2023. 
 

10. Eventuelt 
 Beslutning: Mikael Schenk informerede om, at der sker lovændringer på beskæftigelsesområde, der 

kan have indflydelse på målgruppen. Udsatterådet vil blive informeret om disse på de kommende 
møder.  

 

https://rfsu.conferencemanager.dk/?eventcode=landspanelet

