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J. nr. 27.15.00A00-0012   

Dagsorden til møde i Bornholms Udsatteråd den 24. juni 2020  
 

Kære Udsatteråd  
Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune besluttede d. 30. april 2020, at vores 
udsatteråd kan køre videre og at rådets medlemmer kan fortsætte arbejdet til og med 2021, 
hvor rådet i forlængelse af kommunalvalget skal konstitueres på ny.  
 
Coronatiden har betydet, at det har været vanskeligt at mødes fysisk, men nu er der igen 
åbnet op for, at vi kan afholde politiske møder som fysiske møder, herunder også møder i 
kommunens råd. Derfor er det en stor glæde at invitere jer til møde:  
 
Onsdag den 24. juni 2020 kl. 15 i kantinen på Vibegård, Vibegårdsvej 2 i Rønne.  
  
 
Dagsorden for mødet: 
  

1. Grundlaget for Udsatterådets arbejde (se de vedhæftede reviderede 
kommissorium, som kommunalbestyrelsen godkendte 30 april 2020, samt 
evalueringen af de første to år i Bornholms Udsatteråd).  

a. Fokus på hvad Udsatterådet skal frem til og med 2021 
b. Økonomien for Udsatterådet. 

2. Drøftelse af Budget 2021 – hvad skal med til budgetproces 2021 fra Udsatterådet 
3. Medlemmer af Udsatterådet pt.   
4. Valg af repræsentant til landspanel (vedhæftet oprindelig invitation fra Rådet for 

Socialt Udsatte, mødet 2. juni blev aflyst pga. corona. Ny mødedato er endnu ikke 
fremsendt fra Rådet for Socialt Udsatte, men den kommer formentlig snart).  

5. Høringssvar om Folkesundhedsstrategien (Vedhæftet ”Folkesundhedsstrategi for 
Bornholm” og ”Konkrete eksempler på indsatser der understøtter 
Folkesundhedsstrategien” samt ”Sagsfremstilling på kommunalbestyrelsesmødet d. 
28. maj om Folkesundhedsstrategien”) 

6. Høringssvar til Bornholms sammenhængende Børne- og Ungepolitik 
(Bornholms sammenhængende Børne- og Ungepolitik”, ”Konkrete ønsker fra borgere 
til børne- og ungepolitikken”, ”Sagsfremstilling på kommunalbestyrelsesmødet d. 28. 



 

Side 2 af 2 

maj om Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik” samt ”Revideret 
tidsplan for Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik).  

7. Planlægning af event til efteråret – opstart af den arbejdsgruppe der blev udpeget i 
februar.  

8. Evt.  
 

Uanset om du kan komme eller desværre ikke kan deltage bedes du give besked til Gitte på 

Gitte.Hvidkaer@brk.dk.   

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Gitte Hvidkær Marschner 

Specialkonsulent 
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