
Referat fra opstartsmøde i Bornholms 
Udsatteråd den 16. februar 2022 
 

Tid og sted:  Kl. 15.30 i salen på Vennepunktet i Rønne 

Deltagere:  Selina Munch-Petersen (ADHD foreningen), Eva Welander (Frelsens Hær), 

Charlotte Svendsen (SAND Hovedstaden), Trine Abildgaard (De Små Børns 

Bornholm), Henrik Christensen (SIND Bornholm), Anne Grethe Larsen, Rikke 

Hyttel (Støttekontaktperson på Vennepunktet), Stine Rosenquist, Dina Skjold 

Birkbak, Asta Kofod (Ungerådet), Bo Nielsen (Øens Venner/Hyggen i Nexø), 

Chris Christensen,  Linda Maluka, Karen Lynn Jacobsen 

(kommunalbestyrelsen), Torben Kofod Ager (kommunalbestyrelsen), Lene 

Rander, Hanne Riis Sørensen,  Jacob Vestergaard Hansen (Projektleder til 

opsporing af ensomhed), Mikael Schenk (Center for Job, Uddannelse og 

Rekruttering), Hanne Ulrich (Leder af rusmiddelområdet), Lonnie Nimb 

(støttekontaktperson), Ann Lykke Nielsen, Sven Munch-Petersen, Linda Kofod, 

Kylle  

Sekretær: Konsulent i Gitte Hvidkær Marschner fra Politisk Service 

 

Afsæt for mødet 
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i valgperioden fra 2022 til og med 2025 skal nedsættes et 

Udsatteråd igen på Bornholm. Derfor var der onsdag den 16. februar 2022 indkaldt til opstartsmøde, hvor 

alle interesserede borgere kunne møde op og hvor forskellige organisationer og foreninger, der hjælper 

socialt udsatte borgere, var inviteret til at deltage.   

 

Hvad er et Udsatteråd 
Indledningsvis blev der givet en orientering om, hvad et Udsatteråd er: 

Udsatterådet arbejder for at forbedre forhold og indsatser for socialt udsatte i kommunen.  

Udsatterådet er talerør for udsatte grupper på Bornholm og kan rådgive kommunalbestyrelsen omkring 

emner, der berører udsatte grupper på Bornholm.  

Det er ikke lovpligtigt at etablere et lokalt udsatteråd i modsætning til ældreråd og handicapråd, men et råd 

kommunalbestyrelsen kan nedsætte.  

Når kommunen træffer vigtige beslutninger, der vedrører mennesker i udsathed, kan rådet i kraft af deres 

viden på området rådgive politikere og beslutningstagere. Med et udsatteråd skaber kommunen en ramme, 

der er med til sikre og styrke dialogen mellem politikerne og udsatte borgere. 



Udsatterådets målgruppe er udsatte borgere, som er i en udsat social livssituation. At være i en udsat 

livssituation kan være et vidt begreb: det kan skyldes vold, hjemløshed, prostitution, sindslidelse, 

ensomhed, fattigdom eller alkohol- eller stofmisbrug. Udsatterådet bestemmer selv, hvilke grupper man vil 

have fokus på og hvilke emner, man vil tage op. 

Hvad kan et Udsatteråd gøre? 
Et udsatteråd kan f.eks.  

• forelægge sager for kommunalpolitikerne.  

• få sager til kommentering fra udvalg og kommunalbestyrelse  

• afholde dialogmøder  

• Stå for arrangementer, events og happenings, der sætter socialt udsathed på dagsordenen. 

Udsatterådet må ikke behandle enkeltsagen. Men enkeltsager kan være udgangspunkt for rådes 

behandling af principielle spørgsmål. 

 

Hvem kan være med i Udsatterådet 
Bornholms Udsatteråd er sammensat af  

• Politikere 

• Organisationer der arbejder for at hjælpe socialt udsatte borgere såsom  

• kommunens centre 

• borgere/brugere.  

• Det tilstræbes, at minimum to medlemmer af rådet er under 30 år, og at rådets medlemmer 

repræsenterer forskellige grupper af udsatte borgere.  

 

Udsatterådet er et åbent råd, løbende kan optage nye medlemmer og invitere gæster. Er en borger 

interesseret i at deltage i et møde er man velkommen. Udsatterådet opfordre dog til, at man orientere om 

dette forud for mødet.  

Hvor tit mødes Udsatterådet 
Udsatterådet afholder i udgangspunktet fire møder om året. Udsatterådet kan vælge at holde flere møder, 

hvis formanden ønsker det eller hvis mindst 1/3 af rådet ønsker det og henvender sig til formand eller 

sekretariat med ønsket.  

Udsatterådet kan desuden lave arbejdsgrupper, der arbejder med konkrete emner eller arrangerer 

konkrete aktiviteter. Disse arbejdsgrupper mødes efter behov.  

Udsatterådets økonomi 
Bornholms Udsatteråd har 31.270 kr. årligt til aktiviteter og 21.822 til sekretariatsbistand. 

Udsatterådet havde et overskud på 54.808 kr. i 2021, hvor Udsatterådet ikke fik afviklet ønskede events. Til 

april godkendes overførsler i Kommunalbestyrelsen. I udgangspunktet overføres 5% af overskud (ekskl. 



Overførsler fra tidligere år). 2.603 kr. I overførslen fra 2020 til 2021 valgte Kommunalbestyrelsen ikke at 

anvende 5% reglen over for Udsatterådet, men overførte hele overskuddet på 26.055 kr. 

 

Administrativ hjælp til at drive Udsatterådet  
Konsulent fra Politisk Service hjælper med at afvikle møder og hjælper med at lave dagsordener, referater 

og kommunikation m.m. 

Du kan få emner på dagsordenen ved at fortælle det til formanden eller sekretariatet. Dagsordenen sendes 

ud en uge før mødet.  

 

Repræsentanter i Landpanel 
Bornholms Udsatteråd har tidligere haft to repræsentanter i Rådet for Socialt Udsattes Landspanel.  

Formålet med Landspanelet er at sikre, at de lokale udsatteråd bliver hørt og dermed får en vigtig rolle i 

udviklingen af fremtidens social politik og nye rammer for Råd for Socialt Udsatte. 

Landspanelet mødes et par gange om året, og panelet inddrages løbende fx via spørgeskemaundersøgelser 

eller interviews om relevante temaer.  

 

Valg af formandskab og nedsættelse af arbejdsgrupper 
De fremmødte blev enige om at Bornholms Udsatteråd for fremtiden skal ledes af et formandskab på to 

personer: Lene Rander og Torben Kofod Ager.  

Udsatterådet var enige om, at der skal nedsættes arbejdsgrupper om konkrete emner, som Udsatterådet 

gerne vil arbejde for.  

Formandskabet planlægger snarest møde, hvor det aftales, hvornår kommende møder skal afholdes. Her 

lægges desuden planer for opstart af arbejdsgrupper.   

Det næste møde i Udsatterådet afholdes mandag den 21. marts kl. 15.15 i kantinen på Vibegård, 

Vibegårdsvej 2 i Rønne.  

  

Emner som Udsatterådet gerne vil arbejde videre med 
Udsatterådet drøftede i små grupper, hvad der er vigtigt for Udsatterådet at arbejde med. Her kom mange 

emner i spil. Der blev blandt andet talt om vigtigheden af at være med i fællesskaber, gerne forankret i 

civilsamfundet. Fællesskaber hvor mennesker i udsatte situationer kan få støtte og opbakning blandt 

ligesindede uden at frygte for, at det registreres i kommunen. 

Der var også fokus på muligheden for at få lavpraktisk hjælp og støtte, hvis man er i en social udsat 

position. Udsatterådet ønsker blandt andet at facilitere et korps af bisiddere, der kan støtte borgere i svære 

samtaler, som har stor indvirkning på deres liv.  



Behovet for rigtige hjem for mennesker i hjemløshed var også et emne, som Udsatterådet vil arbejde videre 

med. Med afsæt i ”Housing First” princippet, vil Udsatterådet sikre rigtige hjem til alle. Et rigtigt hjem er 

helt basalt for at have overskud til at få styr på andre problemer, der har forårsaget udsatheden, såsom 

alkohol og stoffer.  

Der blev talt om, at flygtningen også er en sårbar gruppe som Udsatterådet skal have fokus på.  

Udsatterådet lagde desuden op til at skabe dialog om udsathed med bornholmerne: alle mennesker kan i 

kortere eller længere perioder af deres liv komme i en udsat livssituation. Rådet ønsker en dialog om, 

hvordan vi ser hinanden som mennesker, hvordan vi taler om borgere i udsatte livssituationer og hvordan 

vi bedst kommer dem til hjælp eller forebygger, at livssituationer forværres. Udsatterådet ønsker at skabe 

en bevidsthed om, at vi i fællesskab kan støtte op om hinanden, for vi kan alle komme i en situation, hvor 

dette fællesskab bliver afgørende. 


