
Referat fra møde i Bornholms Udsatteråd 
 

Bornholms Udsatteråd holdt møde: 

22. august 2022 kl. 15.15 – 17.45 i kantinen på Vibegård, Vibegårdsvej 2 i Rønne. 

Deltagere:  

Torben Kofoed Ager, Lene Rander, Inge Funch Jørgensen, Selina Munch-Pedersen, Rikke Marie Christensen, 

Anne Grethe Frandsen, Mikael Schenk, Lonnie Nimb, Karen Lynn Jacobsen. 

Referat: 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Beslutning: Under punkt 7 drøftes høringssvar til sparekatalog 2, budget 2023. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Beslutning: Godkendt. 

 

3. Orientering fra Torben & Lene 

Af personlige årsager har været lidt stille omkring Udsatterådet, men Torben og Lene er indstillet 

på, at fortsætte arbejdet og har tage initiativ til, at der sættes fokus på, hvad Udsatterådet skal 

arbejde med. 

Der er i den forbindelse planlagt møde den 19. sept. 2022 med Trine Dorow (konst. 

Kommunaldirektør) for at drøfte, hvilke beføjelser m.m. Udsatterådet har, hvor og hvordan kan 

Udsatterådet gøre en forskel – generel drøftelse af rammerne for Udsatterådets arbejde.  

 

 

4. Arbejdsgrupper – Udsatterådet drøfter og beslutter:  

a. Arbejdsgrupper. Nogen som har arbejdet i sommerferien? 

b. emner i grupperne til fælles drøftelse 

Beslutning: 

a) 

Der ønskes en liste over hvilke arbejdsgrupper, der tidligere er blevet besluttet, og hvem 

medlemmerne er. 

Ved mødet i Udsatterådet den 21. marts 2022 blev følgende arbejdsgrupper besluttet: 

 

Bisidderkorps og en vej ind/rådgiver. Mona-Lise, Lene, Torben, Dina, Charlotte. 

Tovholder: Lene og Mona- Lise 

 

Oplysning, synlighed, foredrag og kommunikation. Selina, Lene, Connie, Karin, Trine, Bo. 

Tovholder: Karin og Selina. 

 

Boliger. Charlotte, Anne-Grethe, Lene, Lonnie, Linda. Tovholder: Charlotte. 

 



Udsatte unge/ensomhed – et sted at være for de unge. Henrik, Asta, Mona-Lise, Rikke, Dina, Trine. 

Tovholder: Asta og Henrik. 

Mikael Schenk møder ad hoc når grupperne har brug for det. 

 

Ingen af arbejdsgrupperne har arbejdet eller afholdt møder over sommeren.  

b) 

Udsatterådet ønsker forsat, at der arbejdes målrettet med de udvalgte emner. Der er dog et behov 

for, at Udsatterådet i første omgang får fokus på at definere ”Udsatte” (hvem der er målgrupperne) 

samt  Udsatterådets opgaver og deres virke. 

Udsatterådet aftalte, at ved næste møde inviteres en repræsentant fra  Rådet for socialt udsatte 

for at informere om deres arbejde og eventuelt deres kendskab til, hvordan andre Udsatteråd 

arbejder. 

 

Der skal udarbejdes et kommissorium for Udsatterådet i indeværende valgperiode.  

 

5. Kommende temaer på Udsatterådets møder – Udsatterådet drøfter og beslutter 

Forslag til fremadrettet arbejdsgang/tema møder. Forslag om at udsatterådet møder fremadrettet 

sker som temamøder hvor arbejdsgrupperne skiftes til at planlægge næstemøde. 

Næste møde foreslås at have bisidderkors som emne 

 

Beslutning: 

Efter næste møde vil Udsatterådet drøfte om de nævnte arbejdsgrupper skal fortsætte eller om det 

vil være relevant med andre emner. 

Udsatterådet var enige om temamøder med arbejdsgrupperne som tovholder. 

Udsatterådet ønsker stadig at arbejde med etablering af et bisidderkorps, da det vurderes behovet 

er stort.   

 

Et emne til temamøde er kommunikation og generelt information til udsatte, herunder formidle et 

samlet overblik over tilbud, kontaktlinjer, væresteder mfl. Udsatterådet ønsker at være 

tilgængelige på sociale medier eventuelt via egen hjemmeside samt udarbejde brochuremateriale, 

der skal være tilgængeligt lokalt på ex rusmiddelcenteret, væresteder, biblioteker m.fl. 

 

Det vil være relevant at få udarbejdet et årshjul for besøg og temamøder. 

 

6. Revurdering af udsatterådet mødeaktivitet -  Udsatterådet drøfter og beslutter:  

Som det er nu er der planlagt møde aktivitet hver måned, for at give arbejdsgrupperne mere 

arbejdstid og ro til planlægning foreslås det at vi revurderer vores møde aktivitet til at vi mødes 

engang i kvartalet og møderne afholdes som tema møder, hvis dette besluttes i punkt 5. 

Møder afholdes som aftalt i BRK´s lokaler, men de enkelte arbejdsgrupper kan med fordel 

planlægge møderne andresteder. Dog skal der tages hensyn til transport, samt at møder afholdes i 

det aftalte tidsrum.  

Der kan aftales evt. rundvisning på værested/cafe eller andet før mødestart, dette skal planlægges 

og vider formidles til Torben, Lene senest 4 uger før møde dato samt evt. punktet til dagsordenen 

sådan at vi giver politisk service god tid at lave dagsordenen samt udsendelse af denne. 



 

Beslutning: 

Næste møde afholdes som planlagt den 26. september 2022 kl. 15.15. 

Dagsorden sendes ud 1 uge før mødet, så punkter skal fremsendes senest 14 dage før til 

formændene. 

Fremadrettet afholdes der møde i Udsatterådet hver 2. måned. 

 

7. Høringssvar til budget 2023 – Fremsendt pr. mail den 5. august 2022. - Udsatterådet orienteres. 

Høringssvar fra Udsatterådet til budget 2023.  

Bornholms Udsatteråd bekymret over de spareforslag, der vil ramme udsatte borgere på Bornholm. 

Udsatterådet er bekymret over bemærker at de vil ramme en målgruppe, som kan have svært ved 

at ”råbe op” om de tilbud, som er meget væsentlige for dem - Bornholms udsatte borgere. Ved at 

fjerne væresteder og tilbud fjerner man ikke behovet hos målgruppen, tvært imod. Udsatterådet 

havde håbet at sparekataloget var blevet tilpasset den voldsomme ændring i sparekravet som 

Bornholm ser ind i, da det med stor sandsynlighed vil have voldsom påvirkning på evt. kommende 

besparelser 

 

Beslutning: 

Udsatterådet udarbejde følgende høringssvar til sparekatalog 2, budget 2023: 

 

Bornholms Udsatteråd er yderst bekymret over endnu et sparekatalog med forslag, der vil ramme 

udsatte borgere på Bornholm. 

Udsatterådet opfordrer den samlede kommunalbestyrelse til at være meget opmærksomme på, at 

besparelsen på være- og afklaringssteder mfl. ikke kun rammer den enkelte borgere, men hele 

familier rammes – familier der i forvejen er i en udsat position. 

Ved at nedlægge væresteder og tilbud fjerner man ikke behovet hos målgruppen, tvært i mod. 

Bornholms Udsatteråd er klar over, at Bornholms Regionskommunes økonomi er yderes presset, 

men besparelse som rammer mennesker i udsathed rammer også Bornholms Regionskommune da 

mennesker presses ud i yderligere udsathed, hvilket så kræver flere og på sigt dyre indsatser. Reelt 

flyttes økonomien fra et tilbud / værested til et andet, idet de udsatte borgere fortsat og stadig har 

behov for tilbuddet. Risikoen er, at der skabes et øget pres på dels behovet og dels økonomien på de 

tilbageværende tilbud og væresteder.  

 

 

8. Eventuelt 

Der afholdes Psykiatritopmøde 2022 lørdag den 8. oktober 2022 fra kl. 10.00 – 17.00. 

Link til tilmelding og yderligere information. 

 

Akut-telefonen for stofbruger drøftes. Udsatterådet henstiller til, at rådgivningslinjer i Bornholms 

Regionskommune informeres beredt ud og gøres synlige for målgrupperne. 

https://detsocialenetvaerk.dk/psykiatritopmoedet/

